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ö n s ö z

Sevgili Psikolojik
Danışmanlar,

Prof. Dr. 
Filiz Bilge
Türk PDR-DER Genel Başkanı
fbilge@hacettepe.edu.tr

Okul Psikolojik Danışmanı Bülteni’mizin 4. sayısı da hazırlandı ve 
sizlerin beğenisine sunuldu. Emeği geçen tüm meslektaşlarıma te-
şekkürlerimi iletiyorum. Bu sayıda da, sosyal medyadaki paylaşım-

lardan biraz daha yararlı içeriği olan bir bülten hazırlanmaya çalışıldı. Yararlı 
olacağını umuyor ve sonraki sayılarda siz değerli meslektaşlarımın makale-
lerini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Bültenimizin bu sayısının konusu “Rehberlik Öğretmenliği Kadrosu-
na Açıktan Atanan Psikolojik Danışmanlara Öneriler” ile ilgilidir. Başka bir 
ifadeyle, bu sayıdaki makalelerin tamamında okul psikolojik danışmanlığı 
görevine yeni başlayan meslektaşlarımıza öneriler verilmiştir. Önerilerini su-
nan okul psikolojik danışmanları; göreve yeni başlayan ya da deneyimli, 
lisansüstü eğitim yapan ya da RAM’larda çalışan meslektaşlar arasından 
seçilmişlerdir. Bilindiği gibi, bu kadroya yeni atanan meslektaşlarımız yoğun 
biçimde yönetsel süpervizyona ve bir mentöre gereksinim duyuyorlar. Okul 
psikolojik danışmanlığı alanındaki görevlerin kendisine özgü zorluklarının 
üstesinden gelmek, özellikle ilk aylarda daha da zor olabiliyor. Umuyoruz 
ki, daha deneyimli meslektaşlarımız, hazırladıkları makalelerle göreve yeni 
başlayan meslektaşlarımıza bir ölçüde yardımcı olabilecekler. Bu sayımızda, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde görev yapmakta olan iki meslektaşımız da 
bize destek oldular. Gelecek sayılarımızda yine diğer ülkelerdeki okul psiko-
lojik danışmanlarının makalelerini yayımlamayı amaçlıyoruz.

Okul psikolojik danışmanlığı görevine yeni başlayan tüm meslektaşları-
mıza başarı dileklerimle.. 
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Okul Ortamında 
Yaşanan  Sorunlar

Yaşamış olduğum 12 yıllık mes-
leki tecrübe süresince karşılaşmış 
olduğum sorunları çeşitli konu baş-
lıklarında sınıflandırarak anlatmaya 
çalıştım. Bu tarz bir sınıflandırma 
anlayışının sorunların daha somut ve 
anlaşılır olarak görülmesini sağlaya-
cağını düşünmekteyim. Bu sorunlar 
genel olarak çalışma motivasyo-
nu üzerinde olumsuz etki yaratma, 
hizmet verilen kitleye ulaşamama, 
gözlenen ilerlemenin kalıcılığını sağ-
layamama, etkin ve belirgin bir okul 
kültürü oluşturamama ve çeşitli ileti-
şim çatışmalarıyla karşılaşmaya, vb. 
neden olabilmektedir.

Özlük Hakları ve Çalışma 
Alanları ile İlgili Sorunlar

Bildiğimiz gibi “rehber öğret-
men” olarak atanabilmek için Psi-
koloji veya Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık alanlarından lisans dü-
zeyinde mezun olmak gerekmekte. 
PDR anabilim dalları eğitim fakülte-
leri bünyesinde, psikoloji bölümleri 

ise fen edebiyat fakülteleri bünye-
sinde bulunmakta. Ancak MEB bün-
yesinde bu iki bölüm eşit koşullarda 
değerlendirilmesine rağmen, diğer 
kamu ve özel sektördeki çalışma 
alanlarında ilgili bakanlığın çelişkili 
uygulamaları nedeniyle PDR mezun-
larının çalışma alanları kısıtlanmakta. 

Türk Psikiyatri Derneği’nin 
2008 yılında hazırladığı ve psiko-
logların psikolojik danışma merkez-
lerinde sağlık uygulamaları yapıldığı 
görüşüne yer verilen raporundan 
hareket eden Sağlık Bakanlığı, ra-
pordan 2 yıl sonra ani bir kararla il 
sağlık müdürlüklerine bir genel-
ge gönderdi. Genelgede, psikolojik 
danışma merkezlerinin kapatılma-
sı istendi (http://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/diger/216268/.html). 
Sonrasında 2010 yılında PDR me-
zunlarının da açmış olduğu özel 
kurum ve işletmelerin kapatıldığı 
bilinmekte. Psikolojik danışman-
lar devletimizin çeşitli kurumlarında 
(örneğin, TSK ve Adalet Bakanlığı 

Uzm. Psk. Dan.
Sacit Özkurt
Kutsan Anadolu Lisesi, 
Tire-İzmir
atatekin25@msn.com

Dokuz Eylül Üniversitesi mezunuyum ve rehber öğretmen kadrosun-
da 12 yıllık deneyime sahibim. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladım. Halen aynı ensti-

tüde doktora eğitimim sürüyor. Yüksek lisans eğitimimdeki tez konum, “Te-
rapötik İletişim Becerileri Eğitiminin Kamu Çalışanlarının İletişim Çatışmala-
rına Girme Eğilimleri Üzerine Etkisi” ile ilgiliydi. Önceki yıllarımda Polatlı’da, 
Sincan’da ve Erzurum’da, endüstri meslek liselerinde, rehberlik araştırma 
merkezinde, genel lisede ve sağlık meslek lisesinde görev yaptım. Halen 
Anadolu lisesinde görev yapmaktayım.

m a k a l e
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gibi) ehil işler yapmalarına karşın ça-
lışma alanımızın sınırlandırılması ve 
devlet kurumlarının kendi içlerindeki 
çelişkileri giderememesi PDR ala-
nının gelişmesini olumsuz biçimde 
etkilemektedir. 1219 Sayılı kimlerin 
sağlık çalışanı olabileceğini ve han-
gi alanlarda hizmet verebileceği-
ni düzenleyen Tababet ve Şuabatı 
San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Ka-
nun’a 2011 yılında eklenmiş madde 
ile (Ek Madde 13 – (Ek: 6/4/2011-
6225/9 md.) PDR mezunlarının al-
dıkları kendi alanlarındaki lisansüstü 
eğitim görmezden gelinerek, özel 
psikolojik danışma merkezi açma 
yeterliliği aşağıda belirtildiği şekliyle 
“klinik psikoloji” yüksek lisans şartı-
na bağlanmıştır (http://www.tkhk.
gov.tr/TR,1629/1219-sayili-taba-
bet-ve-suabati-sanatlarinin-tarzi-ic-
ras-.html).

a) Klinik psikolog; psikoloji veya 
psikolojik danışma ve rehberlik li-
sans eğitimi üzerine klinik ortamlar-
da gerekli pratik uygulamaları içeren 
klinik psikoloji yüksek lisansı veya di-
ğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji 
veya klinik psikoloji yüksek lisansına 
ilaveten klinik psikoloji doktorası ya-
pan sağlık meslek mensubudur.

Psikolojik danışmanların yük-
sek lisans eğitimi almaksızın bu tür 
özel işletme girişimlerinde bulunma-
ması doğru bir yaklaşım olabilir, an-
cak klinik psikoloji alanında yüksek 
lisans şartı bilimsellikten uzak bir 
yaklaşımın sonucu olabilir. Psikolojik 
danışma ve psikoterapi kavramları-
nın birbirinden ayırt edilmediği alana 
ilişkin uluslararası literatürde belirgin 
bir şekilde görülmektedir. 

Sharf’a (2012) göre, psikoterapi 
ve psikolojik danışmayı tanımlamak 
zordur, çünkü bunların tanımları ve 
ikisi arasında herhangi bir fark olup 
olmadığı üzerinde çok az uzlaşma 
vardır. Psikoterapi ve psikolojik da-
nışma bir terapist /psikolojik danış-
man ve bir ya da daha fazla danı-
şan/hasta arasındaki etkileşimdir. 
Amaç, hastaya /danışana düşünme 
bozuklukları, duygusal acı ve davra-
nış problemleriyle ilişkili olabilecek 

sorunlarında yardım etmektir. 
Dilimize orijinal adlarıyla çev-

rilmiş olan kimi eserin “Psikolojik 
Danışma ve Psikoterapi Kuramları” 
şeklindeki ifadesi bu iki kavram ara-
sında farkın yeterince belirgin olma-
dığının kanıtıdır. PDR lisans ve lisan-
süstü öğrencilerinin ve çalışanlarının 
başucu kitapları haline gelmiş, Co-
rey’e (2005) ait “Theory and Practi-
ce of Counseling and Psychoterap-
hy”, Murdock’a (2013) ait “Theories 
of Counseling and Psychoteraphy 
– A case Approach” ve son olarak, 
Sharf’a (2012) ait “Theories of Ps-
ychoteraphy and Counseling-Con-
cepts and Cases” bunun en bilindik 
örnekleri olarak gösterilebilir.

Yukarıda belirtilen ilgili madde 
ile klinik psikoloji alanında yüksek 
lisans şartı PDR’nin gelişmesini en-
gelleyecektir. PDR alanında kendi-
sini akademik düzeyde geliştirmek 
isteyen birisi bunun getirileri doğ-
rultusunda tercihte bulunacak ve 
psikolojiye yönelmek isteyecektir. 
Ancak bunun ülkemiz koşullarında 
çok mümkün olmadığını gördüğün-
de alanına ilişkin biçtiği değer gittik-
çe azalabilir.

Meslek Danışmanlığı ile 
İlgili Sorunlar

Meslek seçimine ilişkin öğrenci 
ve ebeveynlerin bilinçsiz yaklaşımı 
gereken şekilde yöneltme yapmanın 
gerçekleşememesine neden olmak-
ta. Öğrenciler genelde seçimlerini 
istihdam kaygısı doğrultusunda ya-
parken ilgi ve yeteneklerini göz ardı 
edebilmekte. Bazı alanların istihdam 
yetersizliği nedeniyle gelecek kaygısı 
yaşayan bireyler daha çok “iş imkâ-
nı” olan meslekleri tercih etmekte. 
Bu durumun en dikkat çeken diğer 
bir boyutu ise istihdam yeterliliğinin 
sadece kamu sektöründe iş bula-
bilme olarak değerlendirilmesidir. 
Öğrencilerin en sık sorduğu “Bu 
bölümü okursam atanabilir miyim?” 
sorusu ilgi ve yetenek kavramlarının 
önemine ilişkin anlayışın, gelecek 
kaygısının gerisinde kaldığını gös-
termektedir. Ebeveynler ise çocuk-

larının seçmek istediği meslekleri 
gerek istihdam gerekse de kendi 
olamadıkları mesleklere yöneltme 
çabası nedeniyle engellemekte. Bu-
nun, genç ve aile arasında onlarca 
kez türlü çatışmalara neden oldu-
ğuna şahit olduğumu söyleyebilirim. 
Özellikle spor ve sanat alanına ilişkin 
seçimlerde anne-babalar şiddetli bir 
engelleme çabası içinde çocukla-
rının ilgi ve yeteneklerini göz ardı 
etmektedir. Bir psikolojik danışman 
olarak yaptığınız telkin ve yöneltme-
nin bu tür durumlarda işe yarama-
dığını görmek motivasyon açısından 
ters bir etki yaratmaktadır.

Yöneticilerin Rehberliğe 
Bakışı ile İlgili Sorunlar

Çoğu okul müdürü rehberliğe 
ne derece önem verdiğini her fırsat-
ta dile getirir. Ancak rehber öğret-
menlerin okul ve öğrencilere ilişkin 
sorunları gündeme getirdiğinde bu 
önemin gerçek boyutu ortaya çıkar. 
“Aman hocam iş çıkarma,” “Hocam 
bu yıllardan beri böyle” ya da “Şu 
öğrenciyle bir görüşün de düzel-
sin!” gibi yaklaşımlar bu önemin ne 
derece gerçekçi ve bilinçli olduğunu 
anlamamıza yeter. İlk atandığım okul 
müdürünün “Hocam, ben rehberliğe 
karşı değilim.” söylemi geçen yıllara 
rağmen aklımdan çıkmamaktadır. 
Rehberliğin, karşı olunması veya 
olunmaması tartışılacak bir konuy-
muş gibi ifade edilmesi, rehberliğin 
ne olduğuna ya da olmadığına ilişkin 
bilgi ve bilinç düzeyini ortaya koy-
maktadır.

Okul Öğretmenlerinin Rehberliğe 
ve Rehber Öğretmene Bakışı ile 
İlgili Sorunlar

Okul bünyesinde tüm eği-
tim-öğretim etkinliklerinin bütünlü-
ğüne ilişkin var olduğu savunulan 
düşünce, konu rehberliğe gelince 
renk değiştirmekte. Okuldaki reh-
berlik çalışmalarının tümü rehberlik 
servisinden beklenmekte. Sınıf reh-
ber öğretmeni gibi işlemeyen veya 
işletilemeyen bir sistem, bütün yükü 
okul rehberlik servisine yıkmakta. 
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Birçok öğretmen, rehber öğretmen-
ce istenen şeyi angarya ve gereksiz 
işler olarak algılamaktayken, sorun 
durumunda ise rehber öğretmenden 
sihirli bir dokunuş beklemektedir. 
Rehber öğretmen ya da yeni adıyla 
“rehberlik öğretmeni” birçok öğret-
menin gözünde “derse girmeyen, 
odası olan” kişi olarak algılanmakta-
dır. Bu algıların ve yersiz beklentilerin 
eşgüdüm içinde çalışma isteği ve 
gerekliliğini olumsuz etkileyeceğini 
söylemek kanımca bir kehanet ol-
mayacaktır.

Alan Dışı Atama ile İlgili Sorunlar
Talim Terbiye Kurulu Başkan-

lığının çeşitli kurul kararlarına daya-
nılarak, “ihtiyaç var” gerekçesiyle 
rehber öğretmen kadrosuna felsefe 
ve sosyoloji alanı mezunları atanabil-
mektedir. Bu derneğimizin de yıllarca 
mücadele verdiği bir konu olmasına 

rağmen devam etmiştir. Gözlemlerim 
süresince, bir meslekte alana hakim 
olabilmenin en önemli ölçütünün 
neyi yapıp neyi yapamayacağınızı 
ayırt edebilmek olduğunu fark ettim. 
Ancak bu alan dışı atanan kişilerin 
NLP’den psikoterapiye kadar her 
şeyi yapabildikleri iddiasında bulun-
maları, bu hâkimiyetin derecesini tek 
başına ortaya koymaktadır. Bilim, 
uzmanlık üzerine kurulu bir anlayıştır, 
ancak çoğu kimse bu alanın özel bir 
uzmanlık gerektireceğini düşünme-
mektedir. Bu durum tüm alan çalı-
şanlarının rahatsız olduğu ve moti-
vasyon açısından olumsuz etkilendiği 
bir konudur. Tanıdığım bir rehberlik 
araştırma merkez müdürünün, ziraat 
fakültesi mezunu bir sınıf öğretmeniy-
ken, 40 günlük kursun sonucunda 
bu kez de özel eğitim öğretmeni ol-
muş olması, alanın geleceğine ilişkin 
kaygılarımı körüklemektedir.

Ailelerin İhmal ve İstismarı 
Kaynaklı Sorunlar

Çalışma ortamında herkesin 
rehber öğretmenden sihirli bir do-
kunuş beklediğini daha önce be-
lirtmiştim. Bu durum anne-babalar 
için de geçerli olmakta. Çocuklarının 
yaşadığı sorunları çözme konusun-
da sorumluluk almaktan kaçınmaları 
bir yana, çoğu durumda bu sorunla-
rın kaynağı bizzat kendileri olmakta. 
Yıllar boyunca okullarda yapılan veli 
toplantılarına katılımın son derece 
düşük olması, anne-babaların ilgi 
düzeylerinin en önemli ölçütü olarak 
değerlendirilebilir. Bireyin dünyasın-
daki mevcut sorunların giderilme-
sinde, anne-baba ve okul-öğretmen 
eşgüdümünün önemli ve gerekli 
olduğunun gerçekten farkında olan 
veli sayısı ne yazık ki ümit verici dü-
zeyde değildir. Anne-babalar so-
runları anlama ve kabul etme ko-
nusunda son derece duyarsız ve 
ilgisiz davranmaktalar. Bu durum da 
kaydedilen ilerlemeleri çoğu zaman 
olumsuz etkilemektedir.

Sosyo-Ekonomik Kaynaklı 
Sorunlar

Ekonomik ihtiyaçların tam ola-
rak giderilmesinin bireyin kendini 
gerçekleştirme isteği ve becerisinde 
etkili olduğunu söylemek yanlış ol-
maz. Ancak çok kalabalık ve düşük 
sosyo-ekonomik düzeydeki aileler 
için bu etki çok daha belirgin şekilde 
gözlenmekte. Yaşam kaygısı, duy-
gusal öncelikleri ikinci plana atmayı 
gerektirirken, aradığı ilgi ve sevgiyi 
bulamayan çocuk bunu başka nok-
talarda aramakta. Bu noktaların, 
uyuşturucudan fuhuşa kadar uzan-
ması durumun ciddiyetini ortaya 
koymaktadır. Mevcut toplumsal dü-
zende, ekonomik yetersizlikler ya-
şamakta olan bireyler, kendini kabul 
ettirmenin ve var olmanın tüm yolla-
rını iyi ya da kötü süzgecinden ge-
çirmeksizin denemektedirler. Bunun 
okul ortamına taşıdığı türlü sıkıntılar 
da genelde sistemin eksiklikleri ne-
deniyle çözümsüz kalmaktadır. Şah-
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sım adına, yaşadığım bu tür durum-
ların mesleki tükenmişlik yarattığını 
söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili orta-
ya çıkabilecek sorunların sınırsızlığı 
da tüm meslektaşlarımızın yaşadığı 
tecrübeler derlenebilirse daha net 
anlaşılacaktır.

Psikolojik Danışmaya İlişkin 
Yaklaşım Tarzından Kaynaklı 
Sorunlar

Konuşulan dildeki bazı kalıp-
lar toplumun genel anlayışına ilişkin 
ipuçlarını barındırır. Bizdeki “Kol kırı-
lır, yen içinde kalır.” atasözü kanımca 
psikolojik danışmaya ve psikoterapi-
ye bakışın ipuçlarını barındırmaktadır. 
Herkesin baş etmekte zorlanabilece-
ği çeşitli güç durumlarla karşılaşması 
mümkündür. Ancak bu tür durum-
larda psikolojik destek almaya ilişkin 
tercihlerin gerçekleştiğini görmek 
bizim kültürümüzde pek yaygın bir 
durum değildir. Bunun zaman için-
de değişeceği kuşkusuzdur, ancak 
bu zamanın sınırlarını kestirmek çok 
kolay değildir. Ayrıca, bireye yardım 
sürecinde, yaşananlara ilişkin birçok 
şeyi, birlikte gözden geçirebilmek ve 
danışanın kültürel özelliklerini bilmeniz 
gerekiyor. Ancak “Bunu söylersem 
ne derler, ne düşünürler?” yaklaşımı 
sorunların tam olarak anlaşılmasını 
engellemektedir. Bu engellerle sıkça 
karşılaşmış olmak da yaptığınız işte 
etkili olmamızı zorlaştırmaktadır.

Eğitim Politikalarının, Sınav 
Sistemlerinin ve Yönetmeliklerin 
Sürekli ve Altyapı Düzenlemesi 
Yapılmadan Değiştirilmesinden 
Kaynaklanan Sorunlar

On iki yıllık mesleki deneyimi-
min tamamını MEB bünyesinde ge-
çirdim. Bu 12 yıllık sürede dört kez 
üniversiteye giriş sistemi üç ve kez 
de liseye giriş sisteminde değişiklik 
yaşadım. Yani liseye yeni başlayan 
bir öğrenciye kendini geliştirmesi ve 
hazırlaması için üniversite giriş siste-
mini anlatıyorsunuz, ancak bu genç 
son sınıfı geldiğinde bambaşka bir 
sistemin içinde buluyor kendini. Eği-
tim politikalarının temel sorunlarına 
değinmeksizin sınav sistemi üzerin-
den yapılan değişikliklerin rehberlik 
ve yöneltme çalışmalarını olumsuz 
etkilediği bir gerçek olmasına kar-
şın, bu konudaki ısrarın bitmeyeceği 
de açıktır. Bu tablo karşısında yıllar 
boyunca biz bireyi tanımaya ve an-
lamaya değil, bireyin sınav sistemi-
ni anlamasına ancak yetebiliyoruz 
demek abartı olmaz. Yaptığınız işin 
bilimsel ve etik ilkeleri, karşılaştığı-
nız somut gerçeklikle bağdaşmadı-
ğında, mesleğinize olan bakışınızın 
olumsuz etkilenmesi mümkündür. 
Kısaca belirtilirse, MEB bünyesinde 
psikolojik danışman olarak çalışma-
nın sistem kaynaklı sorunlarının ba-
şında sınav sisteminin yap-boz hali-
ne gelmiş olması gelmektedir.

Lisans eğitiminin ve eğitim 
süresince yapılan uygulamaların 
yeterliliğine ilişkin sorunlar

Her şeyden önce PDR ve psi-
koloji alanlarının tercih edilme ne-
denlerinin başında istihdam kolaylığı 
geldiği herkesçe bilinmektedir. Ancak 
çoğu meslekte olduğu gibi psikolojik 
danışmanlık mesleğinde de kişilik 
özelliklerinin önemli olduğu bilinmek-
tedir. Psikolojik danışman olacak 
kişiyi seçme sürecinde ölçüt kabul 
edilen sınavın bu yöne ilişkin bir yak-
laşımı bulunmamaktadır. Yani yeterli 
puanı alan herkes bu işi yapabilmek 
için gerekli eğitimi alma hakkını ka-
zanmaktadır. Sonrasında ise gerekli 
kişilik özelliklerine sahip olmayan bi-
reylere alan hakkında verilen eğitimin 
çok fark yaratmayacağı ortadadır. 
Durumun bu yönü bir yana PDR öğ-
rencilerinin, kendimi baz alarak söy-
lüyorum, eğitim süresince psikolojik 
danışma ve okul deneyimi konusun-
da yeterli uygulama yapamadıklarını 
düşünmekteyim. Ders seçimlerinin 
ve içeriklerinin ve uygulamaya yöne-
lik derslerin azlığının, eğitimim son-
rasında mesleki deneyim yardımıyla 
tamamlayabildiğim birçok eksiğe 
neden olduğunu söyleyebilirim. İsta-
tistik dersinde beyaz tahtada aritme-
tik ortalama bulmaya çalışmamız ise 
eğitim süresince faydalanabildiğimiz 
teknik olanakları anlatmaya sanırım 
yeterli olur. Kendimi geliştirme süre-
cinde devam eden eğitim basamak-
larının sağladığı kazanımlar olma-
saydı, lisans mezunu bir psikolojik 
danışman olarak burada saydığım ve 
sayamadığım birçok sorunla başa çı-
kamayabilirdim.  

Kaynakça
Corey, G. (2005). Psikolojik Danışma, Psi-

koterapi Kuram ve Uygulamaları. Men-
tis Yayıncılık. Ankara.

Murdock, N.L. (2013). Psikolojik Danışma 
ve Psikoterapi Kuramları, Olgu Sunu-
mu Yaklaşımıyla. 2. Basımdan Çeviri. 
Çeviri Editörü: F. Akkoyun. Nobel Ya-
yınevi. Ankara.

Sharf, S.R. (2014). Psikoterapi ve Psiko-
lojik Danışma Kuramları, Kavramlar ve 
Örnek Olaylar. 5. Basımdan Çeviri. Çe-
viri Editörü: N.V. Acar. Nobel Yayınevi. 
Ankara. 
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Bu makalenin amacı Amerika’da ilk yılındaki okul psikolojik danışman-
larının karşılaştığı zorlukların keşfedilmesi ve işe yeni başlayan okul 
psikolojik danışmanlarına önemli baş etme stratejileri sağlamak-

tır. Ofisinize doğru ilk yıl yürürken kendinizi çok endişeli hissedebilirsiniz. 
Öğrencilerinize akademik, bireysel, sosyal ve kariyer gelişimlerinde yardım 
etme, anne-babalarıyla iletişime geçme ve öğretmenlerle işbirliğine girmede 
üniversitede aldığınız eğitim sizi bir dereceye kadar hazırlamıştır umudunuz, 
her davranışınızın ardından kuşkuya dönüşebilir. Bu makalede, Amerikalı 
profesyonel okul psikolojik danışmanları olarak bizler, karşılaştığımız zorluk-
ların bazılarını paylaştık ve bizim için yararı olan bazı önerileri sunarak bu 
endişeleri ve belirsizlikleri hafifletmeyi hedefledik. Umuyoruz ki, bu makale-
de yazılanlar mesleğe ilk adımını atan Türk okul psikolojik danışmanlarına, 
profesyonel gelişimlerinde yardım edebilir.  
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İlk Yılındaki Amerikalı 
Okul Psikolojik 

Danışmanlarının Yaşadığı 
Zorluklar

Başetme Stratejileri, En İyi Uygulamalar ve Öneriler

Okul psikolojik danışmanlığı 
ile ilgili olmayan çok 

sayıdaki sorumluluklar

• Amerikan Okul Psikolojik Danışmanları Derneği (American School Counse-
lor Association; ASCA) Ulusal Model ve Standartları (ASCA, 2012) hakkında 
öğretmenleri ve okul yöneticilerini eğitmek için eğitim ve profesyonel gelişim 
fırsatı sağlayın. 

• Program hedeflerini ve sonuçlarını desteklemek için veri toplayın ve doğru-
dan (öğrencilerle yüz yüze olan) psikolojik danışma hizmetleri üzerinde daha 
fazla odaklanma gereksinimini savunun.

Yöneticiler ve personelin açık 
olmayan beklentileri

• Psikolojik danışman ve müdür sözleşmesini hazırlayın ve kullanın. 
• Hizmetlerin bir taslağının bulunduğu, okul psikolojik danışmanlığı programı el 

kitabını hazırlayın. 
• Okul psikolojik danışmanlığı etkinliklerini öğrenci kitapçıklarına koyun.
• Okul psikolojik danışmanlığı servisinin prosedür, protokol ve rutinlerini geliş-

tirmek için okul yönetiminin onayını alın.

Paydaşların ASCA 
standartlarından veya 

kapsamlı bir modelden 
habersiz olması

• Psikolojik danışmanlar her şeyi baştan yaratmak yerine, okul ortamını ve 
okuldaki mevcut okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarını anlamalı, okul 
psikolojik danışmanlığı programını işbirliğiyle oluşturmalıdır. 

• Paydaşların iyi uygulanan bir okul psikolojik danışmanlığı programının yarar-
larını anlamaları için programlama ve sonuçları takip eden üç aylık raporlar 
yazın.

• Kapsamlı rehberlik modeli hakkında öğretmenleri ve okul yöneticilerini eğit-
mek için eğitim ve profesyonel gelişim fırsatı sağlayın. 

Kaynak ve bütçe eksikliği

• Nelere sahip olduğunuzu tanımlayın ve kademeli olarak geliştirmeye odakla-
nın.

• Ücretsiz hizmetleri araştırın; eğitimcilere indirimli kaynaklar sunan pek çok 
kuruluş ve hiçbir ücret ödemeden çevrimiçi sunulan birçok kaynak vardır.

• Önemli paydaşlarınızla görüşün ve bir bütçe önerisi sunun.

Bir okul psikolojik 
danışmanlığı programı 
geliştirmede ve buna 

öncülük etmede 
zorluklar

• Öğrencinin ve programın ihtiyaçlarını en iyi şekilde bilmek ve ortaklık yarat-
mak için veli ve öğretmenlerle çalışın.

• İhtiyaçların ne olduğunu, neyin çalışıp neyin çalışmayacağını keşfetmek için 
anahtar paydaşlarınızla görüşün.

• ASCA Ulusal Model çerçevesini kullanın.
• Okul psikolojik danışmanlığı programının denetim ve faaliyet raporunu oluş-

turun.

Belirli bir ölçüde yetersizlik 
hissetme

• Okul psikolojik danışmanlığı programlarında öğretilmeyen – transkript değer-
lendirme, not ortalaması hesaplama, programlama yazılımları vb.- karmaşık 
psikolojik danışman sorumluluklarında size yol gösterebilecek profesyonel 
bir psikolojik danışman ile iletişime geçin.

• Ulusal ve devlete ait psikolojik danışma konferansları ve atölye çalışmalarına 
katılın.

• Hiç kimsenin mükemmel olmadığını, herkesin hata yapabileceğini kendinize 
hatırlatın ve her işte gelişmenin zaman alacağını hatırlayın. 

• Yanlış adımlarınızı gözden geçirmek ve onları gelişmekte kullanmak için öz 
değerlendirmeyi bir araç olarak kullanın. 

• Başarılı bir kapsamlı okul psikolojik danışmanlığı programı oluşturmanın yıllar 
aldığının ve bunun ilk yılınızda gerçekleşmeyeceğinin farkında olun.

Ph.D. Olcay Yavuz ve M.A. Tasha Mosconi  |  İlk Yılındaki Okul Psikolojik Danışmanlarının Yaşama Rehberi...
MAKALE
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Yüksek öğrenci-psikolojik 
danışman oranı

• Neyi kontrol edemeyeceğinize odaklanmak yerine, neler üzerinde kontrolü-
nüz olduğuna odaklanın.

• Programın etkilerini sürekli olarak paylaşın ve paydaşların iyi uygulanan bir 
okul psikolojik danışmanlığı programının yararlarını görmelerini sağlayın, bü-
tün öğrenciler için hizmetlerin daha sistemli olmasını ve daha fazla devam 
etmesini sağlamak adına okul psikolojik danışmanı sayısının artırılmasını 
önerin.

Okulda kültürel özellikleri 
anlama ve çok kültürlü 

psikolojik danışma

• Eğer mümkün oluyorsa, öğretmenlerle öğle yemeklerinde birlikte olunuz; 
öğretmenler odasında öğretmenlerin konuşmalarının sadece dinlemeyle öğ-
rencileriniz ve okul kültürü hakkında çok şey öğrenebilirsiniz.

• Kafeteryaya günlük olarak uğrayınız ve kulüp toplantılarında bulununuz.
• Öğretmenlerle ve önemli paydaşlarla görüş alışverişinde bulununuz ve bir 

psikolojik danışman olarak sizden beklentilerini ve desteklemek için onlara 
nasıl yardımcı olabileceğinizi sorunuz.

• Öğrencilerle kaynaşmak amacıyla ofis dışında zaman harcayın, sadece otu-
run ve sohbet edin ya da onların spor aktivitelerine katılın, öğrencilerinizle 
daha anlamlı bir ilişki geliştirmenize yardım edecek anlamlı bir bağlantı kura-
caksınız.

Güven inşa edilmesi ve ilişki 
kurulması

• Öğrenciler ve personel için kimin, hangi alanlarda yardıma gereksinimi oldu-
ğunu bulmak amacıyla gereksinimlerin değerlendirilmesine başvurun.

• Okul etkinliklerine katılın – bu yalnızca çok sayıda öğrenci ve anne-baba 
anlamına gelmez, aynı zamanda öğrencilerinizin beceri ve ilgileri hakkında 
da birçok şey öğrenebilirsiniz.

• Anne-babalara olumlu nedenlerle ulaşın; bu, hem öğrencilerin hem de an-
ne-babaların onları desteklediğinizi ve onların başarılı olmasını istediğinizi pe-
kiştirmelerine yardım eder.

Yasal ve etik zorlukların 
üstesinden gelme

• ASCA’ya ve okul psikolojik danışmanları için eyaletinizdeki psikolojik danış-
manlığın profesyonel organizasyonlarına üye olun.

• Çalışma gruplarına katılın ve önemli yasalara ve yönetmeliklere aşina olun.
• Süpervizör ve/ya da mentörünüz ile fikir alışverişinde bulunun. 

Okulda liderliğe 
karışılmaması

• Okul psikolojik danışmanlığı programı için ölçme-değerlendirme çalışmaları 
yapınız ve sonuçlarını paylaşınız.

• Okul psikolojik danışmanlığı programının başlatılmasında, sunulmasında ve 
değerlendirilmesinde okul liderleriyle paydaş olun. 

Diğer profesyonellerle 
konsültasyon yapılması 
ve sevklerin yapılması

• Bir ilişki ağı geliştirin ve aşamalı biçimde sevk ve konsültasyon kurumlarınızı 
genişletin. 

• Alanınızdaki anahtar kurumlarla ilişkiler kurun ve sevkler yapıldığı zaman sizin 
doldurmanız gereken belge ve tutanaklarla ilgili neler istendiğini öğrenin. 

• Anne-babaları, diğer profesyoneller çocukları ile çalıştıkları zaman sürekli il-
gilenmeyi sağlamak amacıyla, izin belgesi imzalama konusunda teşvik edin. 

• Okulunuzun bulunduğu bölgede sevk işlemleri için tutanakların nasıl tutuldu-
ğunu öğrenin. 

Okul psikolojik danışmanları 
hakkında öğrencilerin ön 
yargılarının ele alınması

• Daima dürüst olun ve kendinizin ve öğrencilerinizin farkında olun; sahte şey-
ler yapmayın ve olaylara onların gözünden bakmaya çalışın

• Ders anlatırken ve bireysel psikolojik danışma oturumları sırasında, öğrenci-
lerinizin psikolojik danışman rollerinizi ve sorumluluklarınızı anlamalarına yar-
dımcı olmak için zaman harcayın. 

• Öğrencilerin akademik, kişisel/sosyal ve kariyer gelişimine yardımcı olacak 
psikolojik danışma kaynaklarını ve materyallerini paylaşın. 
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 İster Amerika’da ister Türkiye’de, 
dünyanın neresinde olursa olsun, 
genel olarak, psikolojik danışman-
lık mesleğine alışmak yavaş gelişim 
gösterir, çünkü güçlükleri çözmek ve 
öğrencilerle, ailelerle, öğretmen ve 
yöneticilerle çalışırken güven geliş-
tirmek için endişeli ve hazırlıksız his-
setmek söz konusudur. Bu yazıda, 
Amerikalı psikolojik danışmanlarının 
genel olarak karşılaştığı sorunları ve 
çözüm yöntemlerini paylaştık. Bu 
stratejilerin, psikolojik danışmanlık-
taki ilk yılın zorluklarının üstesinden 
gelmede size yardımcı olacağını ve 

öğrencilere yardım etme başarısın-
dan keyif almanızı teşvik edeceğini 
umuyoruz. 

Baş etme stratejilerini, en iyi uy-
gulamaları ve önerileri özetledikten 
sonra, ASCA Ulusal Modeli ve stan-
dartları kullanmanın ilk yılındaki okul 
psikolojik danışmanları için çok kritik 
bir rolü olduğunu fark ettik. Görül-
mektedir ki, Türkiye’deki ilk yılında 
bulunan profesyonel okul psikolojik 
danışmanlarına, ulusal bir okul psi-
kolojik danışmanlığı modelinin geliş-
tirilmesi ve okul psikolojik danışman-
lığı lisans ve lisansüstü programlarını 

Ailelerle ve topluluklarla 
çalışma

• Okulda yeni iseniz, ailelere kendinizi tanıtan bir mektup ya da e-posta gön-
deriniz, onlara e-posta adresinizi ve telefon numaranızı veriniz, psikolojik da-
nışma servisinizi tanıtmalısınız. 

• Üç aylık dönemlerde, okul psikolojik danışmanlığının kaynaklarını ve aktivite-
lerini, yaklaşan etkinlikleri ve önemli tarihleri içeren gazeteler ya da e-postalar 
gönderin. 

• Ev ziyaretleri düzenleyin. 
• Öğrenciler ve ailelerle iletişim sağlamak için blogları, Twitter’ı ve sosyal med-

yayı kullanın. 

üniversitelerin standardize etmesi, 
büyük bir katkı sağlayacaktır.  

Kaynakça
American School Counselor Asso-

ciation. (2012). The ASCA national mo-
del: A framework for school counseling 
programs, Third Edition. Alexandria, VA: 
Author. 

Teşekkür: Bu makalenin Türkçe çeviri-
sindeki katılardan dolayı Arş. Gör. Meli-
ke Koçyiğit ile Arş. Gör. Fatma İşleyen’e 
teşekkür ederiz.

Ph.D. Olcay Yavuz ve M.A. Tasha Mosconi  |  İlk Yılındaki Okul Psikolojik Danışmanlarının Yaşama Rehberi...
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The purpose of this article is to explore the challenges of being first 
year professional school counselors in America and to provide no-
vice school counselors with major coping strategies, best practices, 

and suggestions. Walking into your office that first year can feel overwhel-
ming. Doubt surrounds our every move as we hope that our coursework 
somehow prepared us to help our students, connect with their parents, 
and collaborate with teachers.  In this article, as American professional 
school counselors we shared some of the challenges and alleviate some 
of those jitters and uncertainty by providing some suggestions that have 
worked for us. We hope that this article can help Turkish school counselors 
navigate their first year. 
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Challenges of 
First-Year American 

School 
Counselors

Coping Strategies, Best Practices and Suggestions

High amount of non-school 
counseling responsibilities

• Provide ongoing training and professional development to educate teachers 
and school administrators on ASCA National Model and standards 
(American School Counselor Association, 2012).

• Collect data to support program goals and outcomes and advocate the 
need to focus more on direct counseling services.

Unclear expectations from 
administrators and staff 

members

• Prepare and utilize counselor and principal agreement.

• Create school counselor program handbook that outlines services.

• Put school counseling activities in student handbook.

• Get school board approval to develop procedures, protocols, and routines 
for school counseling services.

Key stakeholders are 
unaware of ASCA standards 
or a comprehensive model

• Instead of creating everything from scratch, counselors should understand 
the current school counseling practices and the school climate then design 
and deliver their school counseling program cooperatively.  

• Write quarterly reports to track the programming and outcomes in order 
to help stakeholders understand the benefit of a well-implemented school 
counseling program.

Lack of resources and 
budget

• Identify what you have and focus on gradual improvement.

• Search for free services; there are many resources offered online at no cost 
and there are a lot of organizations who offer resources at discounts to 
educators.

• Consult with key stakeholders and present a budget proposal. 

Difficulties in developing and 
leading a school counseling 

program

• Work with teachers and parents to create a partnership in order to best 
know student and programming needs.

• Consult with key stakeholders to explore what are the needs, what might 
work, and what might not work.

• Use ASCA National Model framework.

• Create a school counseling program accountability report and audit.

Feeling somewhat 
inadequate

• Connect with a professional mentor counselor who can guide you through 
the complex counselor responsibilities that are often not taught in school 
counseling programs--transcript evaluation, GPA calculation, scheduling 
software etc.

• Attend national and state counseling conferences and workshops.

• Remind yourself that no one is perfect and everyone makes mistakes and 
remember it takes time to grow into any job.

• Use self-reflection as a tool by reviewing missteps and using them to 
improve.  

• Understand that it takes years to build a successful comprehensive school 
counseling program and it will not happen in your first year

Olcay Yavuz, Ph.D.  and Tasha Mosconi, M.A.  |  The First-Year  School Counselor’s Survival Guide: Coping Strategies, Best Practices  and  Suggestions
ARTICLE
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High student-counselor 
ratio

•  Focus on what you do have control over instead of what you don’t. 

•  Continuously share program impacts and help stakeholders understand the 
benefit of a well-implemented school counseling program and propose to 
increase the number of school counselors to provide more ongoing and 
systemic student services for all students.

Understanding of cultural 
context and multicultural 

counseling in school

•  Eat lunch with the teachers if you can; you can learn so much about your 
students and school culture from just listening to teachers talk in the 
teachers room. 

•  Walk through the cafeteria daily and stop in on club meetings. 

•  Consult with teachers and key stakeholders and ask them what they expect 
from you as the counselor, and how you can help support them.

•  Spend time outside of the office engaging with students, whether you just sit 
and chat or play pick-up basketball, you will connect with your students in 
a meaningful way that will help you develop a more meaningful relationship.

Building trust and 
relationship

•  Incorporate a needs assessment to students and staff to find out who 
needs help and in what areas. 

•  Attend school functions --it does not only mean a lot to students and 
parents, but you learn a lot about your students’ skills and interests.

•  Reach out to parents for positive reasons; this helps reinforce to both 
students and parents that you are there to support them and want them to 
be successful.

Dealing  with legal and 
ethical challenges

•  Join ASCA and your state counseling professional organization for school 
counselors.

•  Attend workshops and familiarize yourself with important laws and 
regulations.  

•  Consult with your supervisor and/or mentor.

Not involved in school 
leadership

•  Measure the school counseling program and share the results.

•  Partner with school leaders while initiating, delivering and evaluating the 
school counseling program.

Consultation and 
making referrals to other 

professionals

•  Create a network and gradually expand your referring and consultation 
agencies.

•  Form a relationship with key agencies in your area and learn the protocols 
they would like you to follow when making referrals.

•  Encourage parents to sign a consent form when their children are working 
with other professionals in order to provide a continuity of care.

•  Learn the referral protocol in your school district.

Addressing students’ biases 
about school counselors

• Always be honest and self-aware with yourself and your students; don’t 
fake things and ask for their perspective when you don’t understand where 
they are coming from.   

• During in class presentations and individual counseling sessions, you should 
spend some time to help your students understand your counseling roles 
and responsibilities. 

• Share helpful counseling resources and tools that can help students’ 
academic, personal/social and career development. 
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Overall, growing into the coun-
seling profession is a slow prog-
ression from feeling uncertain and 
underprepared to working through 
difficulties and developing confi-
dence in working with students, 
parents, teachers and administra-
tors successfully.  It is our hope that 
these strategies help you cope with 
the hardships of a first-year counse-
lor and encourage you to enjoy the 
successes of helping students.   

After we reviewed the coping 
strategies, best practices and su-
ggestions, we realized that using 
ASCA National Model and standar-
ds plays a very crucial role for the 
first-year school counselor. It seems 
that developing a national school 
counseling model and standardi-
zation of colleges’ school counse-
ling undergraduate and graduate 
programs will be a great help for the 
first-year professional school coun-
selors in Turkey.  

Working with families and 
communities

• Being new to the school you should send out a letter or e-mail saying “hi” to 
the parents and giving them your e-mail/phone number and introduce your 
counseling services.

• Send out quarterly newspapers or emails that include school counseling 
resources, activities, upcoming events and important deadlines.

• Arrange home visitations. 

• Use blogs, twitter, and social media to connect with students and families.

Kaynakça
American School Counselor Asso-

ciation. (2012). The ASCA national mo-
del: A framework for school counseling 
programs, Third Edition. Alexandria, VA: 
Author.
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ARTICLE



15ARALIK 2014

m a k a l e

Göreve Yeni Atanan 
Psikolojik Danışmanların 
(Rehber Öğretmenlerin) 
Sahip Olması Gereken 
Özellik ve Beceriler

Psk. Dan. Selim Bektaş
Erzincan Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışman

Psk. Dan.
Namık Kemal Haspolat   
Erzincan Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışman
fgulacti@erzincan.edu.tr

Psk. Dan. 
Oğuzhan Çelik
Erzincan Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışman

Yrd. Doç. Dr. 
Fikret Gülaçtı  
Erzincan Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi

Aşağıda rehber öğretmen kadrosuna yeni atanan/atanacak psikolojik 
danışmanlara, rehber olması beklentisi ile bu kadronun gerektirdiği 
özellikler ve beceriler maddeler halinde sıralanmıştır. Bu özellik ve 

beceriler, önce genel anlamda MEB kurumlarının özelliklerine göre ve sonra 
da okul düzeyleri ve rehberlik araştırma merkezlerinin (RAM) gerektirdiği ça-
lışma görevlerine göre sıralanmıştır. Belirtilen özellik ve beceriler, yazarların 
görüş ve önerilerini yansıtmaktadır. 

MEB kurumlarında çalışan 
psikolojik danışmanlarda (rehber 
öğretmenler) bulunması gereken 
özellik ve beceriler
1. Türkçeyi doğru ve etkili kullan-

ma,
2. İletişimi başlatabilme ve etkili 

iletişimi kullanabilme,
3. İkna edici olma ve bilimsel bilgi 

ile ikna ediciliğini destekleme,
4. Empatik olma,
5. Her türden düşünceye eşit me-

safede olma ve saygı çerçeve-
sinde bu düşünceleri karşılama,

6. Teknolojik yeniliklere açık olma,
7. Sürekli değişim yaşayan ku-

şakları iyi gözlemleme ve bu 
değişimleri kabullenip sürekli 
yeniliğe açık olma (psikolojik 
danışmanın/rehber öğretmenin 
öğrencileri ile arasında kuşak 
farkı ilerleyen yıllarda açılmakta-
dır) ve

8. Alanını sevme ve sürekli kendini 
yenileme.
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Okul öncesi ve ilkokulda çalışan 
psikolojik danışmanlarda (rehber 
öğretmenler) bulunması gereken 
özellik ve beceriler 
(İlkokulların bünyesinde 
anaokulları bulunduğu için, buna 
dikkat edilmiştir.)
1. Okul öncesi ve özellikle birinci 

sınıflar için çocukların yaptıkla-
rı çizim ve resimlerin psikolojik 
analizini yapabilme becerisi,

2. Travma yaşamış ve farklı so-
runlar yaşayan çocuklara oyun 
terapisi uygulayabilme becerisi,

3. Ankara Gelişim Tarama, Ben-
der Gestalt Görsel Motor Algı-
lama Testi, Peabody kelime ha-
zinesi testi, Gessel Gelişim ya 
da olgunluk ölçeği, Goodenou-
gh-Harris Adam Çizme Testi 
gibi basit testleri kullanabilme 
becerisi,

4. Geçerli ve güvenirliği kabul edi-
len IQ testlerini kullanabilme 
becerisi,

5. 0-6 ve 7-11 yaş aile eğitimi ya-
pabilme becerisi,

6. Oryantasyon ve Bireyselleştiril-
miş Eğitim Planı (BEP) hazırla-
yabilme konusunda öğretmen-
lere rehberlik etme becerisi,

7. Çocuk gelişimi ve davranış 
özelliklerini detayları ile bilme,

8. Çocukları ergenliğe hazırlama 
ile uygulamalar yürütebilme be-
cerisi,

9. Tuvalet eğitimi verebilme bece-
risi,

10. Özel eğitim,
11. Sınıf yönetimi becerisi,
12. Çocukluk dönemi gelişim özel-

likleri hakkında bilgi sahibi olma,
13. Çocuk ile iletişim becerisine sa-

hip olma,
14. Oryantasyon çalışmaları yürü-

tebilme becerisi,
15. Güvenli bağlanma konusunda 

donanımlı olma,
16. Oyun terapisi eğitimi alma ve 

uygulamalarda yararlanma,

17. Hoşgörülü, güler yüzlü, güven 
veren bir izlenim oluşturabilme,

18. Beden dili eğitimi almış olma,
19. Eğitsel gelişim (boş zaman 

planlaması, düzenli ders çalış-
ma alışkanlığı oluşturma vb.) 
konusunda çalışmalar yürüte-
bilme becerisi,

20. İnsan ilişkileri konusunda dona-
nımlı olma,

21. Öğretmenlere karşı işbirliğine 
açık ve teşvik edici tutum ser-
gileme,

22. Psikoeğitim /grup rehberliği 
uygulamaları (atılganlık eğitimi, 
travma ile başa çıkabilme vb.)  
yürütebilme becerisi, 

23. Kaynaştırma eğitimi hakkında 
donanımlı olma ve

24. Öğrenme güçlüğü belirtileri ko-
nusunda bilgi sahibi olma.

Ortaokullarda çalışan psikolojik 
danışmanlarda (rehber 
öğretmenler) bulunması gereken 
özellik ve beceriler
1. Velilere aile eğitimi (11-18 yaş 

için) verebilme becerisi,
2. Ergen psikolojisi konusunda 

donanımlı olma,
3. Sınav sistemlerini (TEOG ve 

PYBS) tanıtabilecek bilgiye sa-
hip olma,

4. Psikolojik danışma yapabilme,
5. Sınıf yönetimi becerisi,
6. Akran arabuluculuğu çalışmala-

rı yürütebilme becerisi,
7. Meslek liseleri ve bu bölümler-

den üniversiteye geçiş hakkın-
da kariyer rehberliği yapma,

8. Oryantasyon çalışmaları yürü-
tebilme becerisi,

9. Diğer konularda da kariyer reh-
berliği (meslekler hakkında bilgi 
sahibi olma, kariyer farkındalığı 
geliştirme becerileri) yapabilme,

10. Eğitsel gelişim çalışmalarını (bir 
üst eğitim kurumları hakkında 
bilgi sahibi olmak, verimli ders 
çalışma becerilerinin öğretilme-
si) yürütebilme becerisi,

11. Branş öğretmenleri ile işbirliğine 
açık ve teşvik edici tutum sergi-
leme,

12. İletişim becerileri, beden dili ve 
etkili sunum teknikleri konusun-

Psk. Dan. Selim Bektaş, Psk. Dan. Namık Kemal Haspolat, Psk. Dan. Oğuzhan Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Fikret Gülaçtı
Göreve Yeni Atanan Psikolojik Danışmanların (Rehber Öğretmenlerin) Sahip Olması Gereken Özellik ve Beceriler
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da donanımlı olma,
13. Bireyi tanıma tekniklerinin geliş-

tirilmesi, uygulanması ve değer-
lendirilmesi becerileri,

14. Psikolojik danışma yapabilme,
15. Koşulsuz kabul ve empati be-

cerisine sahip olma,
16. Gizlilik ve gönüllülük ilkesini be-

nimsemiş olma ve
17. Grupla psikolojik danışma ve 

rehberlik çalışmaları konusunda 
donanımlı olma.

Liselerde çalışan psikolojik 
danışmanlarda (rehber 
öğretmenler) bulunması gereken 
özellik ve beceriler
1. Kariyer rehberliği,
2. Özellikle büyük şehirler de ça-

lışan psikolojik danışmanların 
planlama, yönetim ve program 
bilgi ve deneyiminin olması 
(okul gelişim ekibi, krize müda-
hale, stratejik plan, şiddet ey-
lem vb.),

3. Ergenlik psikolojisi ve 11-18 
yaş arası çocuğu olan velilere 
aile eğitimi verebilme becerisi,

4. Bağımlılık, bağımlılık  nedenleri 
ve yapılabilecekleri konusunda 
beceriler,

5. Etkili sunum yapma becerileri,
6. Özellikle ergenlerin yoğunlukla 

izledikleri TV dizilerinin psiko-
lojik danışmanlar tarafından da 
izlenmesi,

7. Psikolojik danışma yapabilme,
8. Sınıf yönetimi becerisi,
9. Büyük illerde istatistik bilgisi ve 

özellikle bilgisayarda istatistik 
programlarını kullanabilme be-
cerisi (Okul başarısı ve geçmiş 
yılların analizi için, vb.),

10. Oryantasyon çalışmaları yürü-
tebilme becerisi,

11. Eğitsel gelişim çalışmalarını (bir 
üst eğitim kurumları -üniversite-
ler- hakkında bilgi sahibi olmak, 
sınav kaygısı, karar verme vb.) 
yürütebilme becerisi,

12. Branş öğretmenleri ile işbirliğine 
açık ve teşvik edici tutum sergi-
leme,

13. İletişim becerileri, beden dili ve 
etkili sunum teknikleri konusun-
da donanımlı olma,

14. Ergenlik dönemi gelişim özel-
likleri konusunda bilgi sahibi 
olma,

15. Yükseköğretime geçiş sistemi 
ile ilgili bilgi sahibi olma,

16. Kariyer psikolojik danışmanlığı 
konusunda donanımlı olma,

17. Ergenle psikolojik danışma ko-
nusunda donanımlı olma,

18. Aile-ergen iletişimi konusunda 
bilgi sahibi olma,

19. Madde kullanımı konusunda 
donanımlı olma,

20. Koşulsuz kabul, gizlilik ve gö-
nüllülük ilkelerini azami düzey-
de benimsemiş olma,

21. Psikoeğitim /grup rehberliği uy-
gulamaları yürütebilme becerisi,

22. Bireyi tanıma tekniklerinin geliş-
tirilmesi, uygulanması ve değer-
lendirilmesi becerileri,

23. Kişilik gelişimi konusunda bilgi 
sahibi olma ve

24. Medya okuryazarlığına sahip 
olma.

Rehberlik ve araştırma 
merkezlerinde çalışan psikolojik 
danışmanlarda (rehber 
öğretmenler) bulunması gereken 
özellik ve beceriler
1. Test ve envanter kullanma ko-

nusunda öğrenmeye açık ve 
istekli olma,

2. Psikolojik danışma yapabilme,
3. Kişisel, eğitsel ve mesleki geli-

şim konusunda bilgi ve beceri-
ye sahip olma,

4. Grupla psikolojik danışma ko-

nusunda donanımlı olma,
5. Grupla rehberliği çalışmaları ko-

nusunda donanımlı olma,
6. Özel eğitim konusunda bilgi sa-

hibi olma,
7. Öğrenmeye ve gelişime açık, 

istekli olma,
8. Gelişim dönemleri konusunda 

bilgi sahibi olma,
9. İletişim becerileri, beden dili ve 

etkili sunum teknikleri konusun-
da donanımlı olma,

10. Mevcut eğitim programları hak-
kında bilgi sahibi olma,

11. Orta ve özellikle ağır düzeyde 
zihinsel yetersizliği olan birey-
lerle çalışma konusunda önyar-
gılı olmama,

12. Medya okuryazarlığına sahip 
olma ve

13. Rehberlik ve Özel Eğitim Hiz-
metleri Yönetmeliği’nin ve ilgili 
yönetmeliklerle beraber mevzu-
at bilgisine sahip olma.

Sonuç
Görüldüğü gibi, her düzeyde 

çalışacak psikolojik danışmanların, 
okul psikolojik danışmanlığı özellik 
ve becerilerine sahip olması gerek-
mektedir. Bunların geliştirilmesi ise 
kolay olmamaktadır. Becerilerin bir 
kısmı üniversite öğrenimi sırasında, 
diğer bir kısmı ise psikolojik danış-
manlık (rehber öğretmen) kadrosuna 
atandıktan sonra geliştirilebilir. 

Bu makale hazırlanırken, birçok 
meslektaşın katkıları alınmıştır. Hep-
sine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.  

Psk. Dan. Selim Bektaş, Psk. Dan. Namık Kemal Haspolat, Psk. Dan. Oğuzhan Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Fikret Gülaçtı
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m a k a l e

Yeni Atanmış Okul Psikolojik 
Danışmanlarına Öneriler

1. Kendinizin ve PDR Servisinizin 
okul ortamında tanıtılması, be-
nimsenmesi ve talep edilebi-
lir olması için imaj çalışmasını 
önemsemelisiniz.  

2. Her odanın bir ruhu vardır ve 
odanın yaratacağı ilk izlenim, 
gelenlerde bir duygu oluşturur. 
Odanız nasıl algılanıyor: Burası 
“rahat bir yer” mi? yoksa, bu-
rası “sıkıcı, boğucu…” gibi mi? 
Nasıl bir odaya ihtiyacınız var? 
Odanızda siz çalışacaksınız ve 
öğrencilerinizi, anne babaları, 
öğretmen ve idarecileri ağırla-
yacaksınız. Bu nedenle oda-
nız sizin ve yapacağınız iş için 
önemli olduğunu bilerek düzen-
lemelisiniz.

3. Teneffüslerde ve içeriği psikolo-
jik danışma olmayan zamanlar-
da odanızın kapısını açık bulun-
durun. Açık kapı politikası her 
durumda işe yarar.

4. İmkanınız yoksa 1 masa, 3 san-
dalye, 1 dolapla bile bir görüş-
me odası olabilir. Önemli olan 
görüşmelerin verimli geçme-
sidir. Bu verimliliği mekânın az 
eşyalı, uyumlu ve ergonomik 

olması ile sağlayabilirsiniz.
5. Rehberlik Servisinin görevleri 

nelerdir / ne değildir? Siz ne iş 
yaparsınız? İnsanlar size neden 
gelecekler? Burada ne edine-
cekler? Okulunuz PDR servisi-
nin, değişik nedenlerle imajında 
zedelenme olmuşsa ve daha 
önceden gelen olumsuz bir 
tutum varsa tek tek projelerle 
ilgilenin. Önce birinde başarı-
lı olun, sonra diğerine geçin. 
Okulun ihtiyacının ne olduğunu 
anlamaya çalışın, önceliği buna 
göre belirleyin.

6. Okulunuzdaki psikolojik danış-
manlık ve rehberlik çalışma-
ları ile ilgili bir stratejiniz olsun. 
Stratejik düşünmeyi alışkanlık 
haline getirmelisiniz. Bu, sizin 
mesleğinizde fark yaratmanızı 
sağlar. Stratejik planlama ile il-
gili yayınları okuyun.

7. Okul panosunu çok iyi kullanın. 
Panonuz sizin okulunuzdaki 
reklam panonuz gibidir. Bulun-
duğunuz okulun profiline, alış-
kanlıklarına uygun ancak fark 
yaratabilecek, görsel olarak 
güzel, etkileyici olan panolar 

Psk. Dan. Halil İbrahim Duran
Bayraklı AİH Lisesi, İzmir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi
Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyon Üyesi
halil.ibrahim.duran@hotmail.com

Bir işe başlamak insanın hayatının en özel anlarından biridir. Bazıları 
yeni işinde şanslıdır, kendisine destek olacak bir çevre vardır, bazı-
ları ise yalnız başına aşmak zorundadır. Bir Psikolojik Danışmanın, 

okulda çocukların ve gençlerin hayatlarını değiştirme gücü vardır. Bu gücün 
nasıl kullanıldığı, neler yapıldığı çok önemlidir. Bu yazıda işinize yarayacak 
bazı hatırlatmalara değinilmiştir.
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yapın.
8. Sınıf ziyaretlerinde mutlaka bu-

lunun. Ancak okul popülasyo-
nunu iyi tanıdıktan sonra bunu 
yapın. 

9. Yöneticilerinizle uyum içinde ol-
manız hem onların okulda sağ-
lıklı adım atmalarına yol açar, 
hem de sizin rahat çalışmanızı 
kolaylaştırır. 

10. Öğretmenlerle olabildiğince 
iletişiminizi iyi düzeyde tuttun. 
Öğretmenler odasına mutlaka 
uğrayın. Okulun giyim, konuş-
ma, iletişim kültürünü anlamaya 
çalışın. İyi insani ilişkiler kurun. 
Çabuk iletişim kuran biri iseniz 
sınırlarınıza dikkat edin. İletişim 
kurmakta zorlanan biri iseniz 
kendinizi zorlayın. Siz gençsiniz 
ve başlangıçta küçümsenebi-
leceğinizi unutmayın. Öncelik-
le size kişi olarak değer veren, 
mesleğinize saygı gösteren 
öğretmenlerle çalışın. Sizi zorla-
yan, küçümseyen, eleştiren öğ-
retmenlerle polemiğe girmeyin. 
Sakin olursanız zamanla sizi 
kabullenebilirler. 

11. Bir psikolojik danışman olarak 
öğrencilerimizle ilişkimiz çok 
önemlidir. Onlarla ilişkilerinizi 
geliştirin. Özellikle okulun popü-
ler öğrencileriyle tanışın, onların 
gözünden okulu tanıyın. Onların 
sizi kabul etmesini sağlayın. Sı-
nırlarınızı iyi çizin. 

12. Mesleki etik kurallarına mutlaka 
uyun. İşinize başlamadan önce 
mutlaka etik kuralları okuyun.

13. Psikolojik danışmanlık ve reh-
berliğin en temel görevi olan 
“Bireysel Psikolojik Danışma” 
ve “Grupla Psikolojik Danışma/
Grup Rehberliği»ni bir kenara 
bırakmayın, işinizden ve mesle-
ğimizden uzaklaşabilirsiniz.

14. Okulunuzun disiplin işleyişinde 
rehberlik servisinin de katkısı 
vardır. Sizin, okulda disiplinini 
sağlamaya yönelik bir görevi-
niz mesleki nedenlerden dolayı 
yoktur. Ancak okulunuzdaki di-
siplin sisteminin geliştirilmesin-
de pedagojik katkılarda bulun-
manız önemlidir. 

15. Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
(RAM) ile ilişkilerinizi canlı tutun. 
RAM’da görevli en az bir arka-
daş edinmeniz faydanıza olabi-
lir.

16. Resmi yazışma nasıl yapılır? 
Nasıl arşivlenir? Yönetmeliğinizi 
iyi okuyun ve oradaki görevleri 
yerine getirmeye çalışın. Yasal 
sınırları ve beklentileri iyi kav-
radığınızdan emin olun. Okula 
gelen resmi gazeteler bir yer-
de öğretmenlere sunulur. Res-
mi gazeteyi mutlaka inceleyin 
sizinle ilgili bir kısım varsa not 
alın. Mevzuatı iyi bilmeniz çok 
işinize yarar.

17. Yaptığınız çalışmaların raporlaş-

tırılması son derece önemlidir. 
Yazılı, belgeli olmayan hiç bir 
şey geçerli değildir. Her şeyin 
kanıtlanabilir olması gerekir. Te-
mel evrakları öncelikle hazırla-
yın; çerçeve planları, program-
ları gibi.

18. Her zaman soru sorabileceği-
niz, destek alabileceğiniz, sizi 
süpervize edebilecek deneyimli 
bir meslektaşınız olsun. Sor-
maktan, yardım istemekten çe-
kinmeyin. Gözlemleyin, öğrenin 
ve kendi tarzınızı yaratın.

19. Güçlü yanınızla bir yere gel-
meye çalışın. Zayıf yanınıza 
odaklanmayın. Örneğin semi-
ner vermek sizi geriyorsa, zor-
lanıyorsanız ve etkili değilseniz 
başkalarına verdirtmeye çalı-
şın. Kendinizi yıpratmayın. Her 
hangi bir sorunun çözümün-
de zorlanıyorsanız uygun yere 
havale edin. Her şeyi çözmek 
zorundaymış gibi hisseder ve 
davranırsanız kendinizi gerilete-
bilirsiniz.

20. Alanınla ilgili, kim ne yapmış, 
hangi yayınlar çıkmış takip edin. 
Ne okursanız ya da duyarsanız 
duyun işe yarayanı uygulayın. 
Resmi olarak yapılması gere-
kenleri işe yarayıp yaramadığı-
na bakmadan hazırlayın.

21. Öngörülü olmak her zaman işe 
yarar. Toplantıların gündemi-
ne göre hazırlanın. Sizinle ilgili 
konu varsa hazırlık yapın. İlk 
toplantılarda eğer bir fikriniz ve 
bilginiz yoksa yeni olduğunuzu 
ve bu konuyla ilgileneceğinizi 
söyleyin. Ezbere iş yapmayın. 
Toplantılarda size gereksiz gö-
rünse bile başlangıçta not tu-
tun. Mutlaka notlarınızı kayde-
deceğiniz bir ajandanız olsun 
(ayrıca bkz. Karaman, Duran, 
Fidancı, Aydın, Gülen ve Sök-
men, 2014). (https://www.pd-
raletcantasi.com)  

Kaynakça
Karaman, Ş., Duran, H. İ., Fidancı, P., 

Aydın, A., Gülen, A. ve Sökmen, N. 
(2014). Psikolojik Danışman Alet Çan-
tası. İzmir: Liman Psikoloji.
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PDR Unvan Kavgaları 
ve Verimsiz Alan Dışı 
Atamalar: OUT 
Ulusal PDR Modeli, 
Standartlar, Mesleki 
Kriterler ve Uluslararası 
Akreditasyon: IN

Katıldığım uluslararası konfe-
rans ve seminerlerde, hem ben hem 
de PDR alanına yıllarını vermiş aka-
demisyenler, Türkiye’den gelen alan 
dışı PDR atamaların haberlerini du-
yunca, hayretler içinde kalıyoruz ve 
Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı 
bu alan dışı atamalara bir anlam ve-
remiyoruz. Öğrencilerimizin akade-
mik, bireysel, sosyal, duygusal ve 
kariyer gelişimlerini, PDR alan dışı 
mezunlarına emanet etmek;

1 Tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğ-
rencilerimize karşı bir HAKSIZ-
LIK,

2  Milyonlarca gencimizin kariyer 
planlarının YETERSİZ ve YAN-
LIŞ yapılması,

3  Onları okutmak için varını yoğu-
nu ortaya koyan anne ve baba-
lara karşı bir ZULÜM,

4  Psikolojik danışma ve rehberlik 
mesleğine karşı bir SAYGISIZ-
LIK,

5  Daha güçlü Türkiye için yeşeren 
umutlarımızın TÜKENMESİ ve 
evet alan dışı yapılan atamalar

6  Türkiye’nin geleceğine ve geliş-
mesine ENGEL olmak demek-
tir.
Bunu niçin soyluyorum, çünkü 

Ph.D. Olcay Yavuz
New York Üniversitesi,  New York
olcay.yavuz@nyu.edu

Boğaziçi Üniversitesi eğitim fakültesinden mezun olduktan sonra, yük-
sek lisans eğitimim için Amerika Birleşik Devletlerine geldim. Mastırı-
mı New York’ta Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamam-

ladım. Rutgers Üniversitesi’ndeki doktora tez çalışmamda beş yıl boyunca 
nicel araştırma yöntemi kullanarak çok kapsamlı okul psikolojik danışmanlık 
ve rehberlik programlarının öğrencilerin akademik, bireysel, sosyal ve kari-
yer gelişimlerini nasıl etkilediğini gözlemledim. Su an New York Üniversite-
sinde Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans dersleri veriyorum ve 
aynı zamanda sertifikalı profesyonel okul psikolojik danışmanı olarak, Ame-
rika’nın Doğu Yakası’ndaki devlet okullarında görev yapıyorum. 
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Amerika’da okullarda psikolojik da-
nışman olabilmek için genelde şu 
şartlar aranıyor:

•  Dört yıllık lisans eğitimi yanında, 
en az iki yıl psikolojik danışman 
ve rehberlik mastır eğitimi,

•  Master dersleri bittikten sonra, 
bir yıl genelde sertifikalı bir psi-
kolojik danışman gözetiminde 
600 saatlik mecburi staj eğitimi,

•  Üç yıllık mastır ve staj eğitimin 
suresince “psikolojik danış-
man” olabilmenin standartlarını 
karşıladığını gösteren portfolyo 
hazırlanması ve sunulması,

•  Eyaletlerin koşullarına göre 
mastırını ve stajını bitirdikten 
sonra, yazılı sınav veya sözlü 
mülakata girmek ve geçer not 
almak,

•  Özel olarak sertifikalı profesyo-
nel Okul Psikoloğu veya Ruh 
Sağlığı Psikolojik Danışmanı 

olmak için de genelde, doktora 
denkliğinde dersler almanız ve 
uzman gözetiminde stajlarınızı 
tamamlamanız gerekiyor.

Kısaca 21. yüzyılda, gelişmiş 
ülkeler, ilkokuldan başlayarak her 
öğrencinin sağlıklı akademik, birey-
sel, sosyal, duygusal ve kariyer ge-
lişimlerini sağladığından emin olmak 
için Psikolojik Danışman olabilme 
kriterlerini ve PDR eğitim standart-
larını yükseltirken, Türkiye’de halen 
alan dışı atamalar yapmak, bu ülke-
ye ve geleceğine yapılabilecek en 
büyük zararlardan birisidir. 

Başka bir deyişle, öğrenci ge-
lişimini hedeflemek yerine, alan dışı 
mezunların atanması sadece kısa 
yoldan okullarımızdaki psikolojik da-
nışman kadrolarını sayıca tamamla-
maya hizmet ediyor. Durum böyle 
ciddi bir boyuttayken, unvan kavga-
ları ve kısa vadeli verimsiz alan dışı 

atamalar yapmak yerine, hep birlikte 
milletimizin gençliğini, büyük ülke-
mizin geleceğini kurtarabilmek için 
tüm öğretmenlere, psikolojik danış-
manlara, okul idarecilerine, velilere, 
akademisyenlere, Milli Eğitim Ba-
kanlığı’na ve politikacılara, 4 temel 
unsur üzerinde çalışmayı tavsiye 
ediyorum:

(1) Türkiye’deki her öğrencinin, 
akademik, kişisel/sosyal ve ka-
riyer gelişimlerini destekleyecek 
Türkiye Ulusal Psikolojik Danış-
manlık ve Rehberlik Modelinin 
Geliştirilmesi,

(2) Öğrencilerimizi 21. yüzyıl yete-
neklerinin gelişimini teşvik eden 
Türkiye Ulusal Psikolojik Da-
nışma ve Rehberlik Mesleğinin 
Standartlarının geliştirilmesi, 

(3) Türkiye’deki her öğrencinin ihti-
yacına karşılık verecek, Profes-
yonel Psikolojik Danışman ola-
bilmenin ölçüt ve yeterliliklerinin 
saptanması ve

(4) Türkiye’de lisans ve yüksek li-
sans alanında eğitim veren tüm 
üniversitelerdeki bölümlerin, 
uluslararası standartlara uygun, 
öğrencilerin her turlu gelişim 
ihtiyacını karşılayacak psiko-
lojik danışman yetiştirdiğini ve 
kaliteli bir PDR eğitimi verdiğini 
kanıtlayan bir akreditasyon sü-
recinden geçmesi.

Kısaca unvan kavgaları ve ve-
rimsiz alan dışı atamalar yapmak 
yerine, ilkokul, ortaokul ve liselerde 
öğrenim gören milyonlarca öğren-
cimizin yasalarla desteklenen ve 
herkesin katılımıyla geliştirilen Tür-
kiye Ulusal PDR Modeline, Stan-
dartlarına ve çok kapsamlı rehberlik 
programlarına ihtiyacı var. Ve elbette 
bizim üniversitelerimizin Ulusal PDR 
Modelini ve Standartlarını tam anla-
mıyla anlayabilecek, her öğrencinin 
akademik başarısını, kariyer planla-
ma ve kişisel/sosyal gelişimini des-
tekleyebilecek, deneyimli ve tam 
donanımlı psikolojik danışmanlar 
yetiştirmesini sağlayacak, köklu re-
formlara ve uluslararası akreditas-
yonlara ihtiyacı var.  
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Mesleğe Yeni Atanan 
Psikolojik Danışmanlara 
Birkaç Öneri

Üniversitede dört yıl boyunca 
almış olduğunuz bilgi ve birikimleri-
nizi artık pratiğe dönüştürebileceği-
niz bir sahada görev yapmaya baş-
lıyorsunuz. Psikolojik danışmanlık 
hepimizin bildiği gibi profesyonellik 
gerektiren bir yardım mesleğidir ve 
profesyonel olabilmek için deneyim 
kazanmak gereklidir. Deneyim ise 
birçok vaka ile karşılaşıp iletişim be-
cerisini en üst seviyede kullanarak, 
sizde mevcut olan bilgi ve birikim-
leri, en açık ve en yalın bir şekilde 
sizden yardım talep eden bireylere 
ulaştırabilmenizdir. Yapmış olduğu-
nuz her psikolojik danışma oturumu, 
görüşme, seminer, gözlem vb. sizin 
mesleki gelişiminize katkı sağlaya-
rak kendi tarzınızın oluşmasını sağ-
layacaktır. Ne kadar içten ve özve-
rili olursanız, mesleğinizde o kadar 
başarılı olacaksınız. Başlangıçta 
psikolojik danışmanın görevlerini ve 

Psk. Dan. Gülsün Arslan
Şehit Nihat Köylü Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Eşme, UŞAK
arslangulsun@gmail.com

Değerli Meslektaşlarım;

Bu yıl meslek hayatımın beşinci yılı. Üç yıl Erzurum’da, Ticaret Mes-
lek Lisesi ve Adalet Meslek Lisesi’nde görev yaptım. Şimdi ise Uşak/
Eşme’de Sağlık Meslek Lisesi’nde zorunlu hizmetimi yapıyorum (Bu 

yazıyı yazdıktan sonra çalıştığım okul makale başlığında belirtildiği şekilde 
değişti). Çalıştığım yıllar içerisinde rehberliğe karşı farklı tutuma sahip idareci 
ve öğretmen arkadaşlarla çalıştım. Mesleğimin hem kolaylığını hem de zor-
luğunu yaşadım. Göreve ilk başladığım yıllarda değerli psikolojik danışman 
arkadaşlarımın destekleri sayesinde kısa zamanda işime alıştım. Şimdi ise 
göreve yeni başlayan genç ve dinamik siz değerli meslektaşlarıma elimden 
deldiğince rehberlik yapmanın sevincini yaşıyorum.

m a k a l e
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haklarını bilmeniz, mevzuat bilgi-
sine sahip olmanız bulunduğunuz 
kurumda saygınlığınızı artıracaktır. 
Çünkü sizin bilgisel donanımınız ve 
bunu aktarmadaki yeteneğiniz, yeni 
mezun olmanıza rağmen uzman ol-
duğunuzu gösterecektir.

Okullarda PDR hizmetleri yü-
rütme çalışmalarını gerçekleştirebil-
meniz için kanımca öncelikle şu iki 
çalışmayı yapmanız gerekmektedir:

1. PDR hizmetleri okul yürüt-
me komisyonunun oluşturulması: Bil-
diğiniz gibi bu komisyon, eğitim-öğ-
retim kurumunda PDR hizmetlerinin 
planlanması, eşgüdümün ve kurum 
içindeki işbirliğinin sağlanması ama-
cıyla PDR hizmetleri yürütme komis-
yonu oluşturulur. Komisyon okulun 
öğretime başlayacağı tarihten bir 
hafta önce, ikinci yarıyılın ilk haftası 
ve dönemin bittiği son ay içerisin-
de olmak üzere yılda en az üç defa 
toplanır. Ayrıca, okul müdürü gerekli 
gördüğünde, yıl içinde kurulu toplan-
tıya çağırabilmektedir. PDR hizmet-
leri okul yürütme komisyonunu, okul 
müdürünün başkanlığında; müdür 
yardımcıları, PDR servisi psikolojik 
danışmanları, sınıf rehber öğretmen-

lerinden her sınıf seviyesinden seçile-
cek en az birer temsilci, disiplin ku-
rulundan bir temsilci, okul-aile birliği 
ve okul öğrenci temsilcisi oluşturur. 
Komisyon üyelerinin belirlenmesin-
den sonra bu ekiple birlikte rehberlik 
açısından okulun ihtiyaç ve problem-
lerini gözden geçirir, bir kurul olarak 
kendisine düşen işleri tartışıp planlar. 
Mevcut ihtiyaç ve imkânlara göre in-
celeme komitelerinin kurulmasında 
okul müdürüne yardım eder. İnce-
leme komisyonunun çalışmalarını 
muntazam izler, gerekli tavsiyelerde 
bulunur ve komisyon faaliyetlerini 
koordine eder. Kendi faaliyetlerini ve 
inceleme komisyonunun faaliyetleri-
ni, zaman zaman öğretmen kuruluna 
duyurur. Öğretmen kurulunun öne-
rilerini alır. İnceleme komisyonunun 
çalışmalarını bitirdikten sonra, bütün 
komisyon raporlarını özetleyen bir 
rapor hazırlayarak öğretmenler kuru-
luna götürür. Havale edilen rehberlik 
programı ile ilgili ilke ve politika prob-
lemlerini inceleyip tavsiyelerde bulu-
nur. Rehberlik programı için gerekli 
personelin seçiminde okul müdürüne 
yardım eder.

2. Çerçeve planının oluşturul-
ması ve planların hazırlanması: Her 
eğitim-öğretim yılı başında görev 
yaptığınız ilin RAM sitesinden okul 
türünüze ait taslak çerçeve planını 
indirip bu planı rehberlik yürütme ko-
misyonuyla birlikte inceledikten sonra 
okulunuza uygun hale getirebilir, es-
netebilirsiniz. Bu aşamadan sonra sı-
nıf rehber öğretmenleri, kendi sınıfları 
için yıllık çalışma programlarını hazır-
larlar. Her sınıf düzeyinde hazırlanan 
bu program okul PDR hizmetleri 
yürütme kurulunun yeni toplantısın-

da görüşülür ve yürürlüğe girer. Son 
olarak, okul PDR hizmetleri çalışma 
programının bir örneği, okulun bağlı 
bulunduğu RAM’a gönderilir.

Bu iki çalışmayı tamamladıktan 
sonra biraz daha rahatlamış olacak-
sınız. Eğer okulunuzda kaynaştırma 
öğrenciniz varsa ‘Okullarımızda 3 
Neden Nasıl Niçin Kaynaştırma Kıla-
vuzu’ (MEB, 2010) size iyi bir kaynak 
olacaktır. Bu kılavuza, ismini arama 
motoruna yazarak, çok rahatlıkla 
sahip olabilirsiniz. İlk etaptaki sorun 
yaşayabileceğiniz konular arasında 
evrak işleri ve disiplin vakaları ola-
bilir. Bu hususta kendinizi zamanla 
geliştirebileceğiniz için strese gir-
menize gerek olmadığını hatırlatmak 
istiyorum. PDR camiası bir aile oldu-
ğu için her nerde olursanız olun size 
gönülden destek verecek ve birçok 
probleminizde size yardım edebile-
cek çok değerli psikolojik danışman 
arkadaşlarımız olacaktır. Sizin tek 
yapmanız gereken çalışmalarınızda 
disiplinli olmanız, kişilerarası iletişim 
becerinizin güçlü olması, mesleki 
etik ilkelerine bağlı kalmanız ve iyi bir 
gözlemci olmanızdır. Böylelikle ala-
nınızda başarıyı yakalayarak mesleki 
doyuma ulaşabilirsiniz. Heyecan ve 
canlılığınızla başlamış olduğunuz ilk 
görevinizde başarılar diliyorum. Ko-
lay gelsin.  

Kaynakça
MEB Özel Eğitim Rehberlik Danışma 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2010). 
Okullarımızda 3 N. Neden, nasıl, niçin 
kaynaştırma. Yönetici, öğretmen ve 
aile kılavuzu. http://orgm.meb.gov.tr/
alt_sayfalar/yayimlar/kaynastirma/kay-
nastirma.pdf. 02.09.2014 Tarihinde 
İndirilmiştir.
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Psikolojik 
Danışmanlıktan 
Rehber Öğretmenliğe…

Mezuniyete yakın dönemlerde 
yoğun olarak alınan staj ve uygu-
lama derslerini PDR lisans öğren-
cilerinin iple çekmeleri de aslında 
bundandır. Hocaları denetiminde 
yapılan psikolojik danışma oturum-
ları ve bunlarla ilgili aldıkları süper-
vizyonlar, hazırlanan psiko-eğitim 
oturumları ve sunumlar aslında aday 
okul psikolojik danışmanlarına atan-
dıkları okulda bir can simidi olurlar. 
Çünkü bu dersler deneyimsiz okul 
psikolojik danışmanlarına atandıkla-
rında somut materyaller sağlayabilir. 
Ayrıca bu uygulamalar PDR lisans 
öğrencilerinin kuram olarak adlan-
dırdıkları teorik bilgileri uygulama 
fırsatı, diğer bir deyişle bilgilerini ve 

kendilerini sınama fırsatı olduğu için 
de dört gözle beklenir. Ancak yine 
de bu uygulamalar yeni mezun PDR 
lisans öğrencisinin kendini ‘yeterli’ 
olarak görmesini sağlayamaz. Çün-
kü PDR lisans öğrencileri tarafından 
bu derslerin sayıları oldukça az ve 
niteliklerinin de yetersiz olduğu dü-
şünülmektedir. 

Yeterliliği ile ilgili düşünceler 
içerisindeyken, kendini bir okulda 
buluverir çiçeği burnunda psiko-
lojik danışman. Eğitim-öğretim yılı 
başlar ve ne yazık ki heyecan dolu 
okul psikolojik danışmanlarını sanki 
yıldırmak için sıkıntılar sıra sıra dizil-
meye başlar. Hiç deneyimlemediği 
bir ortamda, savunmasız kalakalır 

Arş. Gör. Saide Umut Zeybek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
PDR Anabilim Dalı
saideumutzeybek@gmail.com

Dört yıllık büyük bir emek… Uykusuz geceler, sancılı sınav dönemleri 
ve sonunda hayalleri süsleyen beklenen son: MEZUNİYET. Bu sade-
ce PDR öğrencilerinin değil sanıyorum ki üniversiteye devam eden 

tüm gençlerin hayallerini süsleyen, umulan sondur. Aslında bir PDR öğren-
cisi için de durum farklı değildir. Son sene mezuniyet telaşı KPSS marato-
nuna karışır, verilen onca emeğin karşılığı olarak çiçeği burnunda psikolojik 
danışman ilk görev heyecanını yaşayacağı okuluna kavuşur. Artık eğitim 
hayatı boyunca emek harcayarak biriktirdiği her bir bilginin danışanları için 
birer aydınlanma meşalesi olmasına çok az kalmıştır. Ancak bir yandan da 
sorgulamalar yapar yeni mezun psikolojik danışman. Bunların başında da 
kendi mesleki yeterliliği gelir. Dört yıllık lisans hayatı boyunca aslında hep bir 
mesleki yeterlilik kaygısıyla alır, mesleğe dair uygulamalı ve teorik dersleri 
psikolojik danışman adayları. Hep aklında “Atandığım zaman nasıl olacak? 
Ben bu bilgileri nasıl kullanacağım?” gibi sorular uçuşmaktadır. Mezun ol-
duğundaysa, dilinde tek bir söz tekrarlanır durur: “Kendimi hazır hissetmi-
yorum.” 

m a k a l e
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okul psikolojik danışmanı. Dört yıllık 
lisans eğitimi boyunca hiç de böy-
le bir durumdan haberdar olma-
mıştır oysa. İşte bu yazı da tam da 
bugünlerde atamalarını heyecanla 
beklemekte olan okul psikolojik da-
nışmalarının karşılaşabilecekleri olası 
durumlar ile ilgili fikir sahibi olmaları 
amacıyla kaleme alınmıştır.

İdareci, öğretmen, veli ve öğ-
rencilerle birebir iletişim içerisinde 
olan okul psikolojik danışmanları, 
öncelikle okullarda birer iletişim uz-
manı olarak da görev yaptıklarını 
unutmamalıdırlar. Ayrıca yaşayabi-
lecekleri olası tüm sıkıntıları sadece 
uygun iletişim tarzını kullanarak çö-
zebileceklerini de her zaman göz 
önünde bulundurmalıdırlar. 

İlk olarak sıklıkla karşılaşılan 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Servisine ait bir odanın bulunmama-
sı sorununu ele alalım. İlk görev ye-
rine giden okul psikolojik danışmanı 
böyle bir duruma kısmen hazırlıklıdır 
aslında. Önceki dönemlerde atanmış 
psikolojik danışman arkadaşlardan 
mutlaka böyle hikâyeler dinlemiş-
tir. Derslerde böyle bir odanın bu-
lunmaması durumu zaman zaman 
hocaları tarafından dile getirilmiştir. 
Ancak iş başa düşünce dinlenilen-
ler yetersiz kalır, deneyimsiz okul 
psikolojik danışmanı ne yapacağını 
bilemez. Bu durumun çözümü; böy-
le bir odanın olmasının gerekliliğinin 
okul yöneticilerine yukarıda da bah-
sedildiği gibi uygun iletişim tarzıyla 
anlatılmasından geçer. Öğrenci ve 
velilerle yapılan psikolojik danışma 
oturumlarının gizli tutulması gerekli-
liği olduğu, bu nedenle öğretmenler 
odası ya da okul yöneticilerinin oda-
sının bu oturumlar için işlevsel olma-
dığı uygun bir üslupla anlatılmalıdır. 
Kararlı ve kendinden emin bir duruş-
la biraz da sabırla, nihayet odasına 
kavuşan psikolojik danışmanın kar-
şılaşabileceği sıkıntılar bununla sınırlı 
değildir. 

Rahat bir çalışma ortamına 
kavuştuğuna henüz sevinemeden 
öğretmen arkadaşlarından rahatsız 
edici sesler yükselmeye başlar: “Bi-
raz daha okuyup da rehber öğret-
men olsaymışız. İşiniz iş yani, derse 

girmeden odanızda oturarak tam ek 
ders de alıyorsunuz zaten.” Bu ses-
lere bir de okul yöneticilerinin: “Ho-
cam şu işlere bir el atsanız. Aslında 
devamsızlıklar da sizin sorumluluğu-
nuzda yani.” gibi kendi görev ve so-
rumluluklarında olan işlere deneyim-
siz okul psikolojik danışmanını ortak 
etme çabaları da eklenince, yine bir 
kendini ifade etme maratonu baş-
lamış olur. Bu sırada bir de çalışma 
saatleri -ki bunun okul yönetimince 
“Okula geç gelip erken gidiyorsun.” 
olarak algılanması olasıdır- ile ilgili 
sıkıntılar da baş göstermeye başlar. 
Öncelikle okul psikolojik danışma-
nının okul yönetiminin bir parçası 
olduğu gibi oluşan ve oluşabilecek 
önyargıların kırılması ve okul rehber-
lik ve psikolojik danışmanlık servisi 
hakkında detaylı bilgi edinilmesi açı-
sından servisin tanıtımı ile işe baş-
lamak akıllıca olacaktır. Çünkü bu 
amaçla verilecek birkaç seminer ve 
hazırlanacak göze hitap eden pano-
lar, hem okul psikolojik danışmanının 
görev ve sorumlukları hakkında bilgi 
sağlayacak hem de okul psikolojik 
danışmanının aslında odasında boş 
oturmadığının somut bir kanıtı ola-
caktır. Bu seminerler öğretmenlere, 
velilere ve öğrencilere olmak üzere 
farklı gruplar için hazırlanabilir. Ay-
rıca, bu seminerler ilgili yasal daya-
naklarla desteklenerek, okul psiko-
lojik danışmanının çalışma saatleri 
ile ilgili açıklamanın da yapılması so-
runun çözümü için akıllıca olacaktır. 
Ancak bu açıklama yapılırken daha 
önce de bahsedildiği gibi üsluba 
çok dikkat edilmeli,  gerginliğe yol 
açacak bir iletişim tarzından kesin-
likle kaçınılmalıdır.

Bu konuda yapılacak bir sonra-
ki adım ise çalışma saatlerinin verimli 
kullanılması ile ilgili düzenlemelerdir. 
Psikolojik danışma saatleri için bir 
çizelge oluşturulması ve randevu 
sisteminin oturtulması da bu basa-
mağın birer parçasıdır. Böylece okul 
psikolojik danışmanının odasında 
hiç de boşa zaman geçirmediği okul 
yöneticileri ve öğretmenlere gösteril-
miş olacaktır. Ancak unutulmama-
lıdır ki, ilgili düzenlemeler öncelikle 
psikolojik danışmanın çalışmaların-

da kolaylık sağlamak ve onları işlev-
sel kılmak amaçlı yapılmakta, ikincil 
amaç olarak okul yöneticileri ve öğ-
retmenleri düşünülmektedir. 

Heyecan dolu psikolojik danış-
manlar yılmadan devam ederken 
çalışmalarına, bu sefer de karşılarına 
çerçeve program, dosyalama siste-
mi ve bireyselleştirilmiş eğitim planı 
(BEP) gibi lisans eğitiminden az da 
olsa aşina olduğu, ancak içeriklerine 
çok da hâkim olmadığı bazı kavram-
larla karşılaşacaktır. Üstelik sadece 
karşılaşmakla kalmayacak, bunlar-
la ilgili birçok evrak hazırlaması da 
gerekecektir. Böyle bir durumda 
deneyimsiz okul psikolojik danış-
manlarının ilk yapacağı iş, ilgili yasal 
dayanaklar hakkında bilgi edinmek 
olmalıdır. Bunun yerine kulaktan 
dolma temelsiz bilgilerle yetinirler-
se, BEP hazırlamak ve devamsızlık 
takibi gibi işlerin psikolojik danışma-
nın görevi olduğu ve öğretmenlerce 
de çok hoş karşılanan bir yanılgının 
içerisinde buluverecektir kendisini. 
Bu nedenle, yeni göreve başlayan 
okul psikolojik danışmanları özellikle 
görev ve sorumluluklarının farkında 
olabilmesi adına başta “Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma Hizmetleri Yö-
netmeliği” olmak üzere özel eğitim 
hizmetleri yönetmeliği, ilköğretim ve 
orta öğretim kurumları yönetmeliği 
gibi rehberlik ve psikolojik danışma 
servisi ile ilgili tüm yasal dokümanları 
özenle incelenmelidir. Bu doküman-
lar hem okul psikolojik danışmanının 
işini daha iyi yapmasını sağlayacak 
hem de istenmeyen durumlarla karşı 
karşıya kaldığında ona birer yol gös-
terici olacaktır. 

Ayrıca ilerleyen aylarda yapı-
lacak müfettiş ziyaretleri ve teftişler 
açısından da ilgili yasal doküman-
lar hakkında bilgi sahibi olunması 
deneyimsiz okul psikolojik danış-
manlarının birçok konuda işini ko-
laylaştıracaktır. Ne yazık ki teftiş için 
görevlendirilen birçok müfettiş, reh-
berlik ve psikolojik danışma hizmet-
leri hakkında oldukça sınırlı bilgiye 
sahiptirler. Bu nedenle, zaman za-
man okul psikolojik danışmanlarını 
zor durumda bırakacak isteklerde 
bulunmaktadırlar. Bunların da başın-



26 Türk PDR Derneği E-Bülten

da gizlilik ilkesinin ihlali gelmektedir. 
Örneğin, teftiş sırasında görüşme 
özetlerini görmek isteyen bir müfet-
tişe, rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetleri yönetmeliğinde yer alan 
gizlilik ilkesine dayandırılarak neden 
görüşme özetlerini göremeyeceğinin 
daha kolay açıklanabilmesi olasıdır.

Baş etmekte zorlandığınız du-
rumlarda okulun bağlı bulunduğu 
rehberlik araştırma merkezinden 
(RAM) yardım almak da işlevsel bir 
çözüm olarak düşünülebilir. Özellikle 
çerçeve program ve özel eğitim ile 
ilgili konularda RAM’ların ilgili birim-
lerinde görev yapmakta olan mes-
lektaşları, deneyimsiz psikolojik da-
nışmanlara birçok konuda yardımcı 
olabileceklerdir.

Yeni atanmış okul psikolojik da-
nışmalarının karşılaşabileceği diğer 
bir konu ise özel eğitime ihtiyacı olan 
ya da özel eğitim almakta olan öğ-
renciler ile ilgili olabilir. Yukarıda da 
belirtildiği gibi BEP hazırlamak okul 
psikolojik danışmanının görev ve 
sorumlulukları içerisinde yer almaz, 
ancak BEP’in nasıl hazırlanacağı ve 
içeriği hakkında öğretmenlere ve 
okul yöneticilerine rehberlik etmesi 
gerekir. Bunun dışında BEP’le ilgili 
takip çalışmaları da okul rehberlik ve 
psikolojik danışma servisi tarafından 
yapılır. Ayrıca, özel eğitime ihtiyaç 
duyan öğrencilerin belirlenmesi ve 
ilgili birimlere yönlendirmesinin yapıl-
ması da okul rehberlik ve psikolojik 
danışma servisinin sorumluluğunda-
dır. Bu nedenle, okul psikolojik da-
nışmanının da özel eğitim ile ilgili bil-
gi sahibi olması gerekmektedir. Yeni 
atanan okul psikolojik danışmanları 
bu konuda mutlaka kendilerini ge-
liştirmeli, ilgili yasal dayanaklar hak-
kında mutlaka bilgi sahibi olmalıdır. 
Yine daha önce bahsedildiği gibi bu 
konuda da RAM’ların ilgili birimle-
rinden gerek duyulduğunda yardım 
talep edilebilir.

Yeni atanan okul psikolojik da-
nışmanının karşılaşabileceği olası 
durumlar ve yapabilecekleri hakkın-
da konuştuktan sonra, onlara henüz 
mezun olmadan mesleki yeterlilikleri 
ile ilgili neler yapılabileceğinden bah-
sederek yazımızı noktalayalım. Yeni 

mezun okul psikolojik danışmaları 
aldıkları dört yıllık eğitim içerisinde 
mesleki yeterlilik hislerini daha çok 
uygulama yaparak arttırabilecekleri-
ni sık sık dile getirmektedirler. Ancak 
büyük bir kısmı da uygulamaların ni-
celiğinden çok, niteliği ile ilgili sıkın-
tılar yaşandığını dile getirmektedir. 
Bu nedenle, uygulamaların yeterliliği 
ve niteliğinin yeniden gözden geçiril-
mesi, bunun sonuncunda da gerekli 
durumlarda revizyonlara gidilmesi 
bu durum için olası bir çözüm olarak 
düşünülebilir. Bununla birlikte teorik 
dersler de daha çok görselle (film, 
uygulama videoları vb.) desteklene-
rek içeriğin zenginleştirilmesi sağ-
lanabilir. Değerlendirme sisteminde 
de birtakım değişikliklere gidilebilir. 
Örneğin, daha çok yazılı sınavlardan 
çok uygulamalar, incelemeler ve 
gözlemler aracılığıyla bir değerlen-
dirme sistemi öğrencileri daha çok 
araştırmaya sevk edeceği için daha 
işlevsel olacağı düşünülebilir. Dört 
yıllık lisans eğitimi sonrasında yapıla-
cak yüksek lisans eğitimleri için yeni 
atanan psikolojik danışmaları teşvik 
etmek de çözüm önerileri arasında 
sayılabilir. 

Son olarak, yeterlilikle ilgili sı-
kıntı ne üniversitelerde verilen li-
sans eğitiminden ne de “Rehber 
Öğretmen” istihdam eden Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın beklentisinden 
kaynaklanmaktadır. Bu yetersizlik 
hissinin temelinde kanımca net bir 
“Psikolojik Danışman” meslek tanı-
mının olmaması yatmaktadır. Üni-
versiteler çeşitli alanlarda istihdam 
edilmek üzere “Psikolojik Danışman” 
yetiştirmekte, ancak yetişen meslek 
elemanlarının büyük bir çoğunluğu 
“Rehber Öğretmen” olarak Milli Eği-
tim Bakanlığı bünyesinde okullarda 
görev yapmaktadır. Durum böyley-
ken, yani psikolojik danışman olarak 
yetiştirilen bireyler, rehber öğretmen 
olarak istihdam edilince bir yeterlilik 
algısı sıkıntısı oluşması doğaldır. 

Üniversitelerde verilen lisans 
eğitimi içerisinde öğrenciler endüst-
ri, sağlık, eğitim gibi birçok alanda 
çalışabilecekleri varsayılarak bir eği-
tim verilmekteyken, bu alanlardan 
yalnızca biri olan eğitim alanına bir 

yönelme olduğunda elbette ki eksik-
liklerin olması kaçınılmazdır. Tam bir 
uzmanlaşma olmaksızın mezun olan 
psikolojik danışmanların kendi ye-
terliliklerini sorgulamaları beklendik 
bir durumdur. Örneğin, lisans eğitimi 
sırasında yoğun olarak alınan grupla 
ve bireyle psikolojik danışma dersle-
ri, okullarda en az iki yüz elli öğrenci 
ve velileriyle ilgilenmesi gereken okul 
psikolojik danışmanının uygulama 
yapmakta sıkıntı yaşadıkları başlıca 
alanlardır. Bununla birlikte okullarda 
sıklıkla karşılaştıkları özel eğitim ge-
reksinimi olan bireylerle ilgili aldıkları 
lisans eğitimleri çoğunlukla yetersiz 
kalmaktadır. Yine aynı şekilde farklı 
sosyoekonomik sınıflardan veliler-
le yapılacak görüşmeyi daha önce 
hiç deneyimlememiş yeni mezun 
psikolojik danışmana, bu konuda 
aldığı lisans eğitimi yardımcı ola-
mamaktadır. Bu eksiklik lisans ders 
içeriklerinin yeniden düzenlemesi ile 
azaltılabilir. Ayrıca, meslek yasası ile 
ilgili çalışmalara hız kazandırılarak, 
en kısa zamanda psikolojik danış-
man olarak mezun olan bireylerin 
okul psikolojik danışmanı unvanı ile 
istihdam edilmesinin sağlanması da 
bir çözüm yolu olarak düşünülebilir.

Sonuç olarak; yeni mezun 
olup okullara atanan psikolojik da-
nışmalarını bekleyen olası bazı zor 
durumlar olsa da, geleceğe umutla 
bakan bireylerle birçok alanda çalış-
ma fırsatı ve elde edilecek mesleki 
doyum açısından oldukça tatminkâr 
olan okul psikolojik danışmanlığı, 
biz psikolojik danışmanların vaz-
geçilmez bir çalışma sahası olarak 
uzunca yıllar önemini korumaya 
devam edecektir. Önemli olan, ge-
rek eğitim programlarının gözden 
geçirilmesi gerekse meslek yasası 
çalışmaları ile yeterliliğimizin önce-
likle kendimize ve topluma kanıtla-
nabilmesidir. Okul psikolojik danış-
ma alanındaki boşluğun farklı alan 
mezunlarına kısa dönemli verilecek 
eğitimlerle değil, yine sadece PDR 
lisans mezunu olan psikolojik danış-
manlar tarafından doldurulabileceği 
gerçeğini, ancak bu yeterliliğin ka-
nıtlanmasıyla gösterilebileceğinin 
unutulmaması gerekir.  

Arş. Gör. Saide Umut Zeybek  |  Psikolojik Danışmanlıktan Rehber Öğretmenliğe…
MAKALE
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Öğrencilik zamanlarımızda al-
dığımız derslere ve verilen ödevlere 
o kadar çok önem verilirdi ki, bizim 
dönem mezunları hepimiz kendimi-
zi mezun olduktan sonra bize gelen 
herkesin psikolojilerini düzeltecek 
kapasitede olduğumuza, öğrendi-
ğimiz kuramları her zaman her yer-
de uygulayacağımıza inandırmıştık. 
Ama öyle olmadı… Meslek hayatı-
mıza başladığımızda bizim de adı-
mızın öğretmen olacağını, bizden 
de yıllık plan isteneceğini, gittiğimiz 
yerde öğrencilerin psikolojik sorun-
larıyla uğraşmak yerine, öncelikle 
saçlarının içindeki bitlerden onları 
kurtarmamızı beklediklerini vb. ben 
göreve başlayınca öğrendim. Bu sı-
raladıklarımı mesleğimin ikinci yılında 
öğrendim.

İlk mezun olduğum sene Erzu-
rum’da özel bir dershanede çalıştım. 
Öğrencilerimin akademik düzeyleri 
çok iyiydi, sosyo-kültürel özellikleri 
de. Dershanedeki odamın önünde 
uzun kuyruklar olur; ailesiyle, öğ-
retmenleriyle ya da çevresiyle uyum 
sorunları yaşayan öğrencilerim ve 

sınav kaygısı yaşayan öğrencilerim 
hep olur; herkes rehber öğretmenin 
ne olduğunu bildiği için onlara sade-
ce mesleki özelliklerimi kişisel öze-
liklerimle birleştirip sunmak da bana 
düşerdi. Fakat meslekteki ikinci yı-
lımda, bir önceki sene girmiş oldu-
ğum KPSS puanımla Kars’ın Kağız-
man ilçesindeki YİBO‘ya atandım. 
Malum özel sektör çok yorucuydu 
ve garantisi yoktu, ama devlet ga-
rantisi her zaman farklıydı. Öyle söy-
lemişti büyüklerim…

Aldım bavulumu düştüm yol-
lara vardım Kağızman’a. “Ben yeni 
rehber öğretmeninizim.” dediğim-
de, “Hangi derslere gireceksiniz ho-
cam?” diye gelen ilk soru ve benim 
“Hayır ben derslere girmiyorum, ben 
rehber öğretmenim.” cevabını ver-
diğimde, “Eee peki ne iş yapacak-
sınız ki?!” diye gelen ikinci soru, beni 
daha o anda ben nereye geldim diye 
yoğun karamsarlıklara itti. Ama yıl-
mak yok tabi ki. Bizler nerede olur-
sa olsun, hangi şartlar olursa olsun, 
çalışmak için yola çıkmış ve bunun 
için eğitim almış insanlardık. Diğer 
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yandan, “Ben nerede çalışacağım?” 
diye sorgulamaya başladım. Çünkü 
bana verilen bir oda yoktu ki.

Bana verilen oda okul binası-
nın biraz aşağı yolunda öğrencile-
rin akşam dinlenme saatlerinde TV 
izledikleri ve dinlendikleri binanın 
içinde kalan boş odaydı. Okuldan, 
öğrenciden, öğretmenlerden, ana 
binadan uzak, kopuk bir oda. Zaten 
rehber öğretmen varlığından haber-
siz olan öğrencilerim için kendimi 
onlara tanıtmam, kabul ettirmem, 
onları varolan ya da yaşadıkları so-
runlarını dinlemem daha imkansız 
hale getiriyordu…

Okul müdürünü ikna etme ça-
lışmalarım gereksiz istek olarak de-
ğerlendirildiği için, çok da bu konu 
üzerinde durmadı idare. Çünkü on-
lara göre rehber öğretmenin odası 
olmalıydı ve onlar da bana oda ver-
mişlerdi işte. Yeri ve konumu fark 
eder miydi ki?!

Kağızman’da fark ettim ki, 
öğrenci bize gelmez ise biz ona 
gitmeliyiz. Kendimizi tanıtmak ve 
sevdirmek de işimizin bir parça-
sı. Çalıştığım okul YİBO olduğu 
için de bu süreç benim için çok 
zor olmadı. Öğrencinin yemek sa-
atinde yemekhanede onlarla otu-
rup yemek yemek, TV saatlerinde 
onlarla birlikte TV izlemek, banyo 
saatlerinde kız öğrencilerimize yar-
dımcı olmak, oyun saatlerinde on-
larla oyun oynamak ve bazen de 
derslere girmek. İşte öğrenci tanıdı 
beni, sevdi ve kabullendi de. Çün-
kü öğrenci sevdiği zaman kabul 
eder bizi, sevmediği zaman değil. 
Fakat öğrenci beni tanısın, beni 
sevip kabul etsin diye bu çabaları 
sarf ederken, bir noktayı atlamışım; 
hem de önemli bir noktayı: İdareyi. 
Bu yaptıklarım idare tarafından pek 
hoş karşılanmadı. Neticede ben bir 
öğretmendim, oda istemiştim, on-
lar da oda vermişlerdi ve odamda 
öğrenciyi beklemeliydim, dışarıda 
onlarla ilişki kurmak sadece onları 
şımartmaya yarardı, güven kazan-
maya değil. Ben bir öğretmendim, 
onlara kızmalıydım da, asık suratlı 
bir şekilde onlarla konuşmalıydım ki 
onlar beni ve tüm öğretmenleri oto-

rite olarak tanıyıp biraz korksunlar, 
biraz da çekinsinler. Bu arada ban-
yo saatlerinde kız öğrencilerin saç-
larında bit aramakta işimin bir par-
çası olmuştu… Kağızman’daki bir 
buçuk yıllık görev sürem öğrenciyle 
ilişkimi kendi tarzımda yürütmek ve 
korumak, idareye de bunu neden 
yaptığımı anlatmakla geçti. Ayrıca, 
okul binasının içindeki bir odaya da 
taşındım, fakat bireysel görüşme 
yaptığım anlarda, odada öğrenciy-
le niçin yalnız kaldığım çok tartışıl-
dı, birileri de gelebilirdi, aynı anda 
3-5 kişiyi dinleyebilirdim ya da okul 
müdürü de içeri girebilirdi. Bunda 
ne sakınca olabilirdi ki? Yeni sorun 
yumağımızda bunlar olmuştu…

Ve sonraki yıl Erzurum ili Oltu 
ilçesine geldim; bir ilköğretim oku-
luna. Burada da Kağızman’daki 
ortamın tam tersine, sanki herkes 
beni bekliyordu, büyük bir heye-
canla karşılandım, odam hazırdı 
bile. Yeter ki ben bir şeyler yapmak 
isteyeyim, okul idaresi her imkânı, 
her koşulu önüme sermekte hiç te-
reddüt etmiyordu, burada sadece 
işimi yapıyordum, kime, neden, ne 
yaptığımı açıklamak zorunda değil-
dim. Çünkü ben bir rehber öğret-
mendim ve ne yapmam gerektiği 
çok iyi biliniyordu, benim anlatma-
ma gerek yoktu. 

Burada geçirdiğim iki senenin 
sonunda şunu anladım ki, evet bizler 
çok donanımlı olmalıyız mesleki an-
lamda, ancak çalıştığımız yerlerdeki 
en azından idari kadronun bizim ne 
olduğumuz, neyi, niçin yaptığımız 
konusunda birazcık fikirleri olsa, bi-
zim işlerimiz konusunda çok ciddi 
ilerleme kaydedilebileceğini kendim 
yaşayarak fark ettim.

Bu farkındalığın sonucunda da 
Erzurum merkez RAM’a geldim ve 
4 sene de burada çalıştım. Burada 
daha farklı bir alanla ve işle uğraş-
tım: Özel eğitim. Alanımızın bence 
en güzel yanı öğrenmenin bitme-
mesi, çalıştığımız yere göre uğraşı 
alanımızın değişmesi ve bu işi se-
verek, inanarak yapıyorsak, ken-
dimizi bulunduğumuz alana, yere, 
zamana göre şekillendirmemiz. Şu 
anda Samsun’da bir lisede görev 

yapmaktayım. Yani 4 sene RAM’da 
çalışmanın ardından, yeniden okula 
dönme ve okulda çalışma macera-
sına alışma, uyum sağlama mecra-
sına…

Dönüp arkama baktığımda, 
meslekte 10 yılımı arkamda bırak-
mışım, zaman zaman “tökezleyip 
düşsem de”, çok sıkıntı yaşasam 
da, mesleki tükenmişlik yaşasam 
da, bu alanda çalışmaktan, uğ-
raşmaktan, yorulmaktan ve öğren-
mekten bıkmadım, bıkmayacağım 
da. Yeni göreve başlayacak arka-
daşlarım, meslektaşlarım idealleri 
varsa eğer onları ceplerinden asla 
çıkarmasınlar, ancak onlara sıkı sı-
kıya bağlı da kalmasınlar. Çünkü 
onlara sıkı sıkıya bağlılık hayal kı-
rıklıklarını da beraberinde getiriyor. 
Çünkü bazen çalıştığınız ortam ve 
idealleriniz birbirleriyle örtüşmüyor. 
Zamana, mekâna, yere göre deği-
şim, esneklik… Mesleki tükenmiş-
liğe gelince, kaçınılmaz sonuç; bir 
gün bir yerde karşımıza çıkacak. 
Çünkü daha unvan kargaşamız 
bitmemişken, rehber öğretmen 
kadrosunda kimlerin, hangi diplo-
mayla, nerede ve nasıl çalışaca-
ğı her an sürpriz olarak karşımıza 
çıkarken, bu duyguyu da yaşaya-
cağız. Ama bu duyguyu ve diğer 
olumsuz bütün duyguları yenme-
min tek çözümünün şu olduğunu 
öğrendim: Mesai süresince 09:00 
- 15:00 arasında odamızda otu-
rup, mesaiyi tamamlamak değil 
de, çalıştığımız yeri tanıyıp uyum 
sağladıktan sonra, kendimizi orada 
daha iyi nasıl tamamlarız çabasına 
girmek ve alandan kopmamak, 
her zaman yeni şeyler öğrenmek 
derdinde olmak… “Ben artık me-
zunum, atandım, işim de var, ma-
aşım da.” şeklinde düşünüyorsak 
eğer, bir gün bir yerde enerjimiz 
de bitiyor, biz de bitiyoruz. Ancak 
‘’Daha farklı ne olabilir?’’ şeklinde 
düşünüp, merakımız varsa, tüm 
olumsuzluklara rağmen mesleki 
hayatımız hep daha iyiye gitmeye 
devam edecektir.  
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Liseye atanmış olmak daha hiç 
başlamadan bir tedirginlik yarattı 
aslında. Yaşım 22, öğrencilerimse 
14-18 yaşlarında. Yaş farkı çok az 
olunca, “Mesafeyi koruyabilir mi-
yim?” sorusu hep aklımdaydı. Ama 
göreve başladığımda, ilk gün oku-
la evrak teslim etmeye gittim. Okul 
idaresi tam kadro okuldaydı. Branşı-
mı söylediğimde havaya uçacaklardı 

sevinçten. Ben anlam veremedim 
tabi, alışılan bir tablo değildi bence 
psikolojik danışman atanınca sevin-
meleri. Biraz anlattılar, önceki yıllarda 
çok sorunlar yaşadıklarını ve rehber 
öğretmene çok ihtiyaçlarının olduk-
larını belirttiler. Okulum dört yıllıktı ve 
ilk atanan rehber öğretmen bendim. 
J Okul binasını gezdirdiler ve bana 
ayırdıkları odayı gösterdiler. Sohbet-

m a k a l e

Çalıştığı Kurumda 
Gerekliliğine 
İnanılan Bir 
Psikolojik Danışman

Psk. Dan. Özge Yalçın
Karamanlı Hakan Sevim Anadolu Öğretmen Lisesi,
Burdur
ozgeyalcin_pdr@hotmail.com

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü’nün ilk öğrencileri ve mezunları olarak, 2009-2013 yılların-
da lisans eğitimimi aldım. Haziran 2013’te mezun olduktan sonra, 

Eylül 2013’te Milli Eğitim Bakanlığına psikolojik danışman/rehber öğretmen 
olarak atandım. Burdur Karamanlı Hakan Sevim Anadolu Öğretmen Lise-
si’ne atandım ve bir yıldır çalışıyorum. 
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ten sonra, ağzım kulaklarımda ayrıl-
dım okuldan. Sonuçta mesleğimizin 
bir okul için ne kadar gerekli olduğu-
na inanan bir idarem vardı. Ve inanın 
bu harika bir şey. Dönem başladı 
ve benim odam hazır değildi. Okul 
müdürüne bana ayrılan odanın ye-
rinin çalışmam için uygun olmaya-
cağını anlattım. Boş olan sınıflardan 
bir tanesini bana verdiler. Her türlü 
donanımı sağladılar. Bir yıl boyunca 
da idare ile hiç problem yaşama-
dım. İletişimimiz hep kuvvetliydi. Bu 
karşılıklı anlayışla sağlandı. Okulda 
günde 8 ders saati görüşme yaptım 
genelde. Sabah 09:00 ve öğleden 
sonra 15:00 olarak çalışmadım hiç. 
Sabah 8:30’da odamdaydım, öğle-
den sonra da 16:20’de bitti okulum. 
Çok ama çok fazla yoruldum. Bir in-
sana vakit ayırıp, onu etkin dinlemek 
çok zormuş, bunu anladım. Okul 
idaresi odama girip çıkan öğrenciyi 
gördükçe, yaptığım etkinlikleri fark 
ettikçe, hep desteklediler beni ve 
gerekliliğime hep çok inandılar. Ben 
raporlu olunca öğretmenler odası-
na “Özge Hoca nerede?” diye akın 
eden bir öğrenci kitlesinin olduğunu 
belirttiler bana. Ve bu da harika bir 
şey. Okulda değilim ve öğrencilerim 
bunun farkında, ters giden bir şeyler 
var ve bana ihtiyaçları var. Kesinlikle 
o okulda çalışmam gerektiğine, oku-
lum için gerekli olduğuma kendim 
inandım. Bu çok, ama çok önemli bir 
ayrıntı. Okul idaresi de bunu bildiği 
için bu konuda güzel bir yıl geçtiğine 
inanıyorum. Öğretmen arkadaşlarım 
da başlarda, elbette “Ohhh! Rehber 
öğretmen ne güzel, az daha oku-
sak da olsak iyiymiş.” dediler. Ben 
sadece gülümsedim. Hiç sorun et-
medim söylenenleri. Ama çalışma-
larımı gördükçe hepsi o okulda ne 
kadar gerekli olduğuma inandılar. 
Çok yoğun olduğuma kendileri hep 
şahit oldular. Bu da aldığım paranın 
kesinlikle hakkım olduğunu onlara 
gösterdi. Bu yüzden öğretmen arka-
daşlarımla da hiç sorun yaşamadan 
bir yılı bitirdim. Okul idaresiyle ve 
öğretmenlerle aranız iyi olduğu süre-
ce ne yaparsanız yapın destek gelir 
ve çalışmaktan zevk alırsınız. Okula 
isteyerek giderseniz, bu da çalışma 

veriminizi artırır. Bunu başarmak için 
de odanıza kapanmayıp, öğretmen-
ler odasını dolaşmanız, öğretmen-
lerle vakit geçirmeniz, hal hatır sor-
manız gerekli. Bunlar şart. J

Öğrencilerimse fazla problemli 
idi. Çünkü okulum kız ve erkek ya-
tılıydı. Arkadaş problemleri, kız-er-
kek ilişkileri, ders çalışamama, yurt-
ta yaşanan oda problemleri vb. bir 
sürü farklı problemlerle tanıştım bu 
yıl. Yurtta en yakın arkadaşa anlatıl-
mayan sorun bana anlatıldı. Çünkü 
öğrencilerim biliyordu ki, o odada 
konuşulan her şey sadece orada 
kalırdı. Güven problemi yaşamadık 
hiç. Güzel çalışmalar yaptık ve öğ-
rencilerimi çok sevdim. Başta yaşa-
dığım tedirginlik ortadan kalktı. Ara-
mızdaki mesafeyi koruduk ve harika 
bir yıl geçirdim. Meslek adına çok 
güzel deneyimlerim oldu. Sadece 
bu konuda tavsiyem öğrenciyle ile-
tişimde hiç zorluk yaşamak istemi-
yorsanız bence net olmanız gereki-
yor, öğrenciye kendinizle ilgili bir şey 
anlatmamanız, sosyal ortamda ar-
kadaş olmamaya özen göstermeniz 
lazım. Öğrenciler ilk başta öğretmeni 
tartıyor zaten: “Şunu yapalım ne der, 
bunu yapalım ne der?”. Hareketleri 
takip edip ona göre davranıyorlar. 
Bu yüzden baştan nasıl giderse, 
öyle devam ediyor. Öğrenciler öğ-
retmenini kullanabiliyor, başını bela-
ya sokabiliyor öğretmeninin. İstediği 
kadar çok sevsin, ergen benmer-
kezciliği olduğu için aklına gelen ha-
reketi o an yapıyor ve öğretmenin bu 
konuda kafası çok ağrıyor. Sadece 
buna çok dikkat etmeniz gerekiyor, 
öğrenciye yüzde yüz güvenmeyip, 
her ihtimali değerlendirmeniz, ona 
göre önlem almanız lazım. 

Öğrencilerimin çoğu yatılı oldu-
ğu için genelde velilerle, veli toplan-
tılarında iletişim kurdum. Telefonla 
arayan velilerimle iletişimimiz olduk-
ça arttı. Okula çok fazla veli ziyareti 
olmadı yıl boyunca. Bu yüzden bu 
konuda yeterince tecrübe edindiği-
mi söyleyemem. 

Lisans eğitimime gelince, ben-
ce okuduğum üniversitede bölümün 
ilk öğrencileri olmamıza rağmen 
harika bir eğitimdi. Çünkü öğretim 

elemanı kadromuz çok iyiydi. Sayı 
olarak çok hocamız yoktu, ama bil-
gi olarak lisansta öğrenebileceğimiz 
her şeyi öğrendik. Hele son yıl canı-
mız çıktı koşturmaktan, ama değdi 
elbette. Ama tabii ki, lisans eğitimi 
ile uygulama arasında çok fark var. 
Şöyle ki, lisans eğitimi aslında uygu-
lamanın fragmanı gibi. Yaşanabile-
cek önemli şeyler gösteriliyor, diğer 
sorunlara da ışık tutuyor. Teoride te-
mel sağlam alınmazsa, uygulamanın 
da çok iyi gideceğini düşünmüyo-
rum ama. Teori sürekli insanın kafa-
sında çünkü. Öğrendiklerim aklıma 
hep geliyor, “Yok bu olmaz, bu olur 
bak tam yeri.” diye diye kendime, 
götürüyorum oturumları. Empatik 
dil çok etkili olmuyor. Danışan de-
ğişik değişik bakıyor yüzüme. Daha 
normal cümlelerle, onu anladığımı; 
duygularını anladığımı hissettirme-
ye çalışıyorum. Lisansta yaptığım 
uygulamaları okul geneline yapınca 
mesela, nasıl değerlendireceğim 
diye düşünmüyorum, çünkü biliyo-
rum, yaptım zamanında. Kendimden 
daha emin oluyorum. Lisans eğiti-
minde gereksiz ders aldığımı çok 
düşünmüyorum. Her dersin bir gün 
sırası geliyor çünkü okulda. Elbette 
sekiz dönemde aldığımız dersleri bir 
anda kullanamayız, ama zamanı ge-
lince hepsi yerli yerine oturuyor. Bu 
yüzden lisans eğitiminin çok sağlam 
verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Son olarak da göreve yeni 
başlayacak ve lisans eğitimi devam 
eden arkadaşlara şunları söylemek 
istiyorum: Benim çalışma yerim ve 
yaşadıklarım çok olumsuz değildi. 
Elbette bu bir örnek sizler için. Çok 
kötü ortamlara girip en iyi hale ge-
tirmek de sizin elinizde, iyi ortamları 
kötü hale getirmek de. Çalışmaları-
nız ve iletişiminiz çok önemli bu nok-
tada. Size bağlı aslında. Ben bir yılını 
sorunsuz geçirmiş, okul idaresiyle 
arası iyi olan, öğrencileri tarafından 
sevilen, öğretmen arkadaşlarıyla iyi 
geçinen, kısacası iyi bir örnek olarak 
size sadece dilekte bulunabilirim. 
Umarım siz de çalıştığınız kurumlar-
da gerekliliğine inanılan bir PSİKO-
LOJİK DANIŞMAN olursunuz ve ça-
lışmaktan hep çok zevk alırsınız.   
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m a k a l e

Adaptasyon Problemi ve 
Başarıyı Yakalamak

Psk. Dan. Gülcan Şimşek
Taytanlı İlhan İlkokulu, Manisa
gulcansimsek09@gmail.com

Çalıştığım ilkokula geçen yıl (2013), Eylül ayında atandım. Yasa deği-
şikliğinin ardından, ilkokul olduktan sonra, hiç psikolojik danışmanı 
olmamış bir okula atandım. Okulumda 1400 öğrenci var ve tek psi-

kolojik danışmanım. Atandığımı ilk öğrendiğimde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
gittim. İşlemleri yaptırırken atandığım yerde çalışılamayacağını ve olayların 
çok olduğu bir okul olduğunu söylediklerinde şok oldum. Okulum il merke-
zinde olmasına rağmen, göç olan bir mahallede bulunuyor ve öğretmenler 
tarafından çok tercih edildiği söylenemez. İşlemlerimi bitirdikten sonra okula 
gittim. Bahçede müdür yardımcısıyla karşılaştım, “okulumuza hoşgeldin” 
dediler, fakat benim ilk sorduğum soru “Bu okul kaç kişi?” oldu. Aldığım 
cevaptan sonra benim korku ve panik halim daha da arttı. Odamın olmadı-
ğını ve yapılacağını söyledi müdür yardımcısı. Fakat hazırlıklar bir ay sürdü. 
Yani bir ayda rehberlik servisi odası ancak hazırlandı. Her gün odamın ne 
zaman bitirileceğini sordum. Aldığım cevap aynıydı: “Okul tam güne geçe-
cek, çok yoğunuz, biz rehber öğretmenimizi odasız bırakmayız!” Fakat işlerin 
rehberlik servisi odasının hazırlanmasını gerektirecek yoğunlukta olduğunu 
düşünmedim. İlk iki hafta öğretmenlerle okulun bahçesinde oturdum. Ge-
nelde öğretmenler sürekli olarak öğrencileri anlatıyorlar, benim de bir şeyler 
yapmamı istiyorlardı. Fakat odam yok, ilk haftalarımdayım, ne yapacağı-
mı ben bile kestiremiyorken, öğretmenlerden her gün aynı şeyleri duymak 
beni daha da kaygılandırıyordu. Daha sonra müdür yardımcısının odasında 
oturmaya başladım. Oturmak derken; görüşme alıyordum, çerçeve planını 
hazırlıyordum, okul fobisi yaşayan öğrenciler ve velilerle görüşüyordum. Ta-
bii ki, mahremiyetin sağlanamadığı bir ortamda ne kadar sağlıklı görüşme 
yapılabilir? Her gün okula giderken rehberlik odası olmadan çalışmanın ne 
denli zor olduğunu düşünüyordum. Bu arada RAM ile görüşmeler yapmaya 
başlamıştım; neler yapmam gerektiği hakkında bilgi alıyordum. Her geçen 
gün kaygım artıyor, moralim bozuluyor, ama değişen bir şey de olmuyordu. 
Sonunda dayanamadım hakkımı aramaya karar verdim ve idarecilerin oda-
sına gittim. Rehberlik servisinin artık hazırlanması gerektiğini ve gerekirse, 
üst kuruluşlara da başvurmak isteğimi ifade ettim. Kuşkusuz bu bir ölçüde 
idare ile aramda gerginlik yarattı; ancak aradan iki saat kadar geçti ve çalış-
malara başlandıktan sonra, rehberlik servisi odasının bir saat kadar bir süre 
içinde hazırlandığını gördüm. Odaya masa, sandalye, dolap koydular. Bil-
gisayar daha sonrasında geldi, ama bozuktu. Bilgisayarın RAM belleği dü-
şük olduğu için çalışmadığını söyledim. Aldığım cevap: “Kendi olanaklarınla, 
RAM bellek bul ve tak!” oldu. Kendi bilgisayarımı 2 ay boyunca okula getirip 
götürdüm. Daha sonra bilgisayar sağlandı. Fakat hala bir yazıcım yok. 
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Liseye atanmış olmak daha hiç 
başOdama geçtikten sonra sürekli 
görüşme alıyordum, günlerim yoğun 
geçiyordu. Olayın ardından, idareci-
lerle ilişkim bir süre mesafeli şekilde 
devam etti. Sonraki günlerde bir se-
minerde görevlendirilmem konusun-
da da sorun yaşamıştım. Bana okul-
dan izin verilmeyeceği söylenmişti. 
Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından izinli olduğumu ve mesai-
ye gelemeyeceğim için bilgi vermeyi 
amaçladığımı kendilerine ifade ettim.

Okula yeni atanan ve stajyer 
olan psikolojik danışmanların ge-
nellikle yaşayabileceği problemler 
benzer içerikte olabilir. Fakat üni-
versitenin yeni bitmesi, tecrübesiz 
olunması ve en önemlisi beklentinin 
yüksek olması, ilk aylarda adap-

tasyon sıkıntılarının yaşanmasına 
neden oluyor ve hayal kırıklığına uğ-
ratıyor insanı. Beklentinin minimum 
düzeyde olması, hakların bilinmesi 
ve sabır gösterilmesi uyum sürecinin 
daha rahat atlatılmasına yardımcı 
olabilir. Okul yöneticilerinin destek-
leyici tavırlarının olup olmaması da 
önemli. Buna benzer adaptasyon 
problemleri yaşamama rağmen ça-
lışmalarıma devam ettim. Zamanla 
çalışmalarımın okula yarar sağladığı 
fark edildi ve idari konularla ilgili ola-
rak benimle konuşulurken ilgili kişiler 
ses tonlarını düşürmeye başladılar. 
İkinci dönemdeki çalışmalarıma ge-
rektiği ölçüde yardımcı olunduğunu 
düşünmüyorum, fakat engellenme-
dim de. 

İlk bir yılında yaptığım çalışma-

larım, özetle şunlardı: Birinci dönem 
7-19 Yaş Aile Eğitimi uygulayıcısı 
sertifikasını hizmetiçi kursla aldım. 
Okulda velilere yönelik sekiz hafta 
süren aile eğitimi verdim. Manisa 
RAM organizasyonu ve Valilik olu-
ru alındıktan sonra, Amerikan Okul 
Psikolojik Danışmanları Derneği 
(American School Counselor As-
sociation-ASCA) Ulusal Modeli ile 
ilgili sınıf rehberliği ünitelerinden olan 
Duyguları Tanıma ve İfade Etme 
ünitesini (Özyürek, Tüfeközdemir 
Sarıoğlu, Özgeday, Kayalar, Kara-
bulut Kutgöz, Bostancı ve Üstüner, 
2013), okulumdaki 3. sınıflarda, her 
hafta dokuz saat derse girerek uy-
guladım. Dokuz Eylül Üniversitesi 
ve RAM işbirliğiyle, ilde başlatılan 
Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve 
Akran-Arabuluculuk Eğitimini (Tür-
nüklü, Kaçmaz, İkiz ve Balcı, 2009) 
70 öğrenciyle tamamladım. Velilerle 
ve öğrencilerle görüşmelere devam 
ettim. Aynı zamanda ildeki Türk PDR 
Derneği’nin yönetim kurulundayım. 
İkinci dönem yoğun, hızlı, verimli 
geçti. Böylelikle bir okul psikolojik 
danışmanının neler yaptığı hakkında 
idareciye, öğretmenlere, veliye ve 
öğrenciye bilgi vermiş oldum. 

Psikolojik danışmanların okula 
atandıklarında başetmek zorunda 
oldukları fazlaca önyargı var maale-
sef. Bu yüzden ilk yıl için psikolojik 
danışmanların kendilerini, meslekle-
rini tanıttıkları bir yıl olduğunu düşü-
nüyorum. Mesleğimizi ve kendimizi 
iyi tanıttığımızda zamanla bu önyar-
gılar aşılacağını umuyorum.  
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Rehber Öğretmen

Psk. Dan. Gamze Üstel
Osmancalı Çok Programlı Lisesi, Manisa
ustel_gamze88@hotmail.com

Ben 3 yıllık deneyime sahip bir lise öğretmeniyim. İlk atandığımda oku-
lumuz ilköğretim okulunun ek binasında eğitim-öğretim faaliyetlerine 
devam etmekteydi. Toplam 6 derslik vardı. Bilgisayar ve kütüphane 

de derslik görevini görmekteydi. Küçük iki tane oda bulunmaktaydı. Bunlar-
dan birini müdür bey diğerini iki müdür yardımcımız kullanmaktaydı. Dolayı-
sıyla, ilk atandığımda öğretmenler odasında bir köşeye dolap, masa, bilgi-
sayar, yazıcı ayarlanarak orada rehberlik faaliyetlerimiz sürdürmeye çalıştım. 

Üniversitede okul stajlarına git-
miş olsak bile, işin mutfağına gir-
meden hiçbir şey bilemiyorsunuz. 
Hemen neler yapmam gerektiğini 
araştırdım. Üniversite arkadaşlarım-
dan, RAM’dan ve bazı okullardaki 
psikolojik danışmanlardan yardım is-
tedim. Zar zor okul çerçeve planımı 
hazırladım. Sınıf dosyalarını oluştur-
dum. Sınıf rehberliği için öğretmen-
lerden hem aylık rapor hem de et-
kinlik değerlendirme formu istedim. 
Öğretmen arkadaşlarım hemen gö-
revlerini yerine getirdiler.

Bulunduğum lisenin ilk rehber 
öğretmeni bendim ve bu sebeple 
öğrencilerin çoğu rehber öğretmen 
nedir bilmiyorlardı. Bir öğrencim 
“Sen bu okulda ne işe yarıyorsun 
ki?” diye bir tepki vermişti. Onlara 
göre ben derse girmeyen, öğret-
menler odasında oturan ve para ka-
zanan biriydim.

Bizim okulumuz taşımalı oldu-
ğundan veliler çok fazla okula gel-
miyor açıkçası. Tüm okul toplantı-
larında sayımız en fazla 50 oluyor. 
Bu durum okul-veli-öğrenci üçgeni 
ayaklarından birinin eksik olmasına 
sebep oluyor ne yazık ki. Velilerle 
olan görüşmelerimde ilk atanma-
nın etkisiyle teknik bir dil konuşu-

yordum. Ama sonra müdürümün 
bana yöreyi tanıtmasıyla, velilerimin 
dilinden konuşmaya başladım ve 
bu onlarla iletişimim de kesinlikle 
çok etkili oldu. İlk zamanlar rehber 
öğretmen nedir bilmeyen velilerim, 
şimdi benimle görüşmek için özellik-
le toplantı sonralarında ya da önemli 
durumlarda yanıma geliyorlar.

Öğrenci görüşmelerini yapar-
ken ayrı bir odam olmaması sıkıntısı-
nı 2 yıl boyunca yaşadım. Müdür bey 
sağ olsun odasını kullanabileceğimi 
söyledi, zaman zaman kullandım 
da ama her zaman olmuyor tabiî ki 
(çünkü idareciler de çok yoğun çalı-
şıyorlar). Bazı günler koridordaki bir 
koltuğa oturduk, bazı zamanlar bah-
çedeki bankları kullandık, öğretmen-
ler dersteyken öğretmenler odasını 
kullandık. Bu şeklide iki yıl geçti. Şu 
an yeni binamızdayız ve kendi odam 
var. Görüyorum ki ayrı bir rehberlik 
servisinin olması, öğrencilerin sizin 
yanınıza daha rahat gelmesini sağ-
lıyor. Rehberlik servisine görüşmeye 
gelenlerin sayısı arttı diyebilirim.

Öğrencilerle arkadaş gibi ol-
mam, onlara anlayışlı olmam öğret-
menlerden birini rahatsız etmişti. öğ-
rencilere yüz verdiğimi söylemişti ve 
bunu duyunca çok üzüldüm, ağla-
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dım. Zaten çok duygusal biriyim. Biz 
öğrencilere not vermiyoruz, onları 
anlama yönünde çaba sarf ediyoruz 
ve bu durum yanlış algılara sebep 
oluyor ne yazık ki.

Ben liseye atandıktan sonra 
ilköğretimde rehber öğretmen ol-
maması sebebiyle haftanın bir günü 
ilköğretime görevlendirmem oldu. 
Haftanın bir günü görevlendirme 
olsam da aynı bahçede olmamız 
sebebiyle hemen hemen her gün 
ilköğretimle de ilgilendim. İki okulu 
birden götürmek öğrenci sayısı az 
bile olsa (iki okul toplam 520 civa-
rıydı) çok yorucu. Çünkü rehber öğ-
retmen görevlendirmesi, diğer branş 
öğretmen görevlendirmesi gibi değil. 
Her iki okulun planları, sınıf rehber-
likleri, seminerleri, MEB yazıları, pro-
jeleri vs. sizin koordinatörlüğünüzde 
oluyor. Bu durum beni çok zorladı 
diyebilirim.

Okul müdürümden yana çok 
şanslıyım. Benim kendimi geliştir-
mem için çok çaba sarf etti. Hizme-
tiçi kurslara, seminerlere katılmam 
konusunda beni hep destekledi. 
Çalıştığımız yöreyi bana tanıttı. (Reh-
berlik faaliyetlerini verimli yapmak 
istiyorsanız, çalıştığınız yöreyi bil-

meniz, tanımanız çok önemli.) Çok 
umutsuz, üzgün olduğum anlarda, 
o da benimle üzüldü. Yeri geldi beni 
eleştirdi ve ben bu eleştirilerden çok 
şey öğrendim. Müdürüm için empati 
kurabilen biri diyebilirim. Yeni yapı-
lan binamızda rehberlik faaliyetlerine 
verdiği önemi göstererek, rehberlik 
faaliyetleri için çok güzel bir donanım 
hazırladı. Sadece benim için değil, 
tüm öğretmenleri düşünerek hare-
ket eden, fedakar bir insan. Umarım 
birlikte çalışmaya devam edebiliriz.

Öğretmen arkadaşlarımın sa-
yısı ilk atandığımda çok azdı, top-
lam 7-8 kişiydik. Genelde ücretli 
öğretmenler vardı. Zaman içerisin-
de kadrolu öğretmenler atanmaya 
başladı ve sıkı dostlukların olduğu 
bir öğretmenler grubu oluşturduk. 
Birinin derdi olsa, hep birlik olur, 
onun yanında oluruz. Aynı şekilde 
mutlu anlarımızı da paylaşırız. Ça-
lıştığınız ortamdaki sıkı dostluklar 
çalışma azminize destek oluyor ve 
okula istekle geliyorsunuz. Atanır-
ken en çok korktuğum şeylerden 
biri, atandığım yerdeki öğretmen-
lerin bana karşı bakış açısıydı ve 
korktuğum başıma gelmedi. Uma-
rım bundan sonra da gelmez.

Yeni atanacaklara tavsiyem, 
öğretmenler odasında vakit ge-
çirsinler. Eğer odadan çıkmadan, 
mecbur olduğumuz zamanlarda 
diğer öğretmenler ile görüşürsek, 
sanki onlardan farklıymışız gibi al-
gılanıyor. Ayrıca, güler yüzlü olmak, 
tatlı tatlı konuşmak da her yerde ol-
duğu gibi okullardaki iletişimi de et-
kiliyor. Tabii ki olumsuz durumlar da 
oluyor, böyle durumlar da tavrınızı 
koymak işe yarıyor diyebilirim. İlk 
atandığınız da sudan çıkmış balık 
gibi hissetmeniz çok normal. Böyle 
durumlarda, diğer okullardaki reh-
ber öğretmenleri arayıp yardım is-
teyebilirisiniz. Ayrıca rehberlik araş-
tırma merkezi de bu konuda çok 
yardımcı oluyor. Her yıl farklı şeyler 
öğreniyorsunuz. Hemen deneyim 
kazanmak mümkün değil. Bunun 
hemen olmasını beklemeyin. Birey-
sel görüşmelerde de hemen deği-
şim beklemeyin. Bazı durumlar da 
aile sürece dahil olmuyorsa, durum 
aşılamıyor maalesef. Bulunduğunuz 
ildeki seminer, kurs, eğitim vs. var-
sa mutlaka katılın. Hem yeni şeyler 
öğreniyorsunuz hem de meslektaş-
larınızla karşılaşıp, bilgi paylaşımın-
da bulunabiliyorsunuz.  
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İyi ki Psikolojik
Danışman Oldum

Psk. Dan. Rabia Küçük
75. Yıl İlkokulu, İnegöl, Bursa
s32flower@hotmail.com

Merhaba;

Ben Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışman-
lık bölümünden 2013 yılında mezun oldum. Üniversiteyi ilk kazandı-
ğımda hem sevindim hem üzüldüm. Çünkü asıl okumak istediğim 

bölüm psikoloji idi. Ancak ben birçok kişiden edindiğim bilgiler ve yardımlar 
doğrultusunda PDR tercih etmiştim. Üniversiteye başladığımızda ilk yıl psi-
koloji ile ilgili çok az dersimiz vardı. Ancak ikinci ve üçüncü sınıfa geldiği-
mizde alanla ilgili derslerimiz arttığında, inanılmaz zevk almaya başladım. 
Psikolojik danışma ilke ve teknikleri, kişilik kuramları, davranış bozuklukları, 
psikolojik danışma kuramları vs… hepsini büyük zevk alarak okudum. Zo-
runlu olmadıkça hiç ders kaçırmadım. Psikolojik danışma yapmaya başla-
dığımda yaptığım yanlışlarla telaşa kapılsam da insanlara fayda sağladığımı 
gördüğümde de yaptığım işin ne kadar değerli olduğunu gördüm. Son sınıfa 
geldiğimizde mezuniyet heyecanı, üniversiteyi bitirme telaşını yaşarken bir 
taraftan da KPSS’yi düşünmeye başladım. Evet, atamamızın yapılması ger-
çekten kolaydı. Ancak ben bir PDR öğrencisi olarak düşük puanla atanmak 
istemediğim gibi, istemediğim bir yere de atanmak istemiyordum. Bu yüz-
den KPSS için de hazırlık yaptım. Bu şekilde üniversiteyi bitirdim ve KPSS’ 
den aldığım puanla da ilk tercihim olan Bursa/İnegöl’e atandım. Atandığım 
yerden çok memnunum. Çünkü ilçe olmasına rağmen her türlü imkana sa-
hibim. Üstelik birçok ilden daha büyük bir yer. Şehir merkezine 45 dakika 
uzaklıkta. Üstelik ulaşım açısından birçok yerin orta noktasında. Çevrede 
gezip görebileceğim birçok doğal güzelliğe sahip. Okuluma gelince… Ben 
ilkokula atandım. Okulumdaki öğretmenlerin yaşlarının hepsi benden çok 
büyük. Bu benim için dezavantaj oldu. İstediğim arkadaş ortamını bulama-
dım. Ancak bir çalışma yapmak istediğimde, her zaman destek oluyorlar. 
Rehberliğin öneminin bilincindeler. Okul idaresi de aynı şekilde okulda bir 
çalışma yapmak istediğimde destek oluyorlar ve her türlü yardımı sağlıyor-
lar. Bunlar da benim için avantaj. Okulumda daha önce rehber öğretmen 
çalıştığı için rehberlik servisi kuruluydu. Oda, bilgisayar vs donanımlara sa-
hiptim. Ancak atandığı zaman odası olmayan arkadaşlarım da vardı. Benim 
okulum ikili öğretim. Yani ilkokul ve ortaokul bir arada. Ortaokulda tecrübeli 
bir rehber öğretmen olduğu için ondan da çok yardım aldım. Lisans eğiti-
minde birçok bilgi aldık, uygulamalar yaptık. Ancak çalışmaya başladığım-
da gördüm ki, bunlar yeterli gelmiyor. Kendimi geliştirmeye devam etmem 
gerekiyor. Bunun için gerek kendi arkadaşlarımdan gerek başka okullarda 
çalışan rehber öğretmen arkadaşlarlaokullarda yapılan çalışmalarla ilgili sü-
rekli bilgi alışverişi yaptık. 
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İlkokulda çalışmamın da avan-
tajları ve dezavantajları da var el-
bette. Öğrenci görüşmelerimiz çok 
kısıtlı. Bu bana çalışırken çok ra-
hatlık sağlıyor. Hatta bazı günler 
hiç öğrenci gelmediği de oluyor. Bu 
yüzden yorgunluğum neredeyse 
hiç yok. Bu benim için bir avantaj 
olabilir. Ancak ben mesleki açıdan 
doyum sağlayamadığım için bunu 
dezavantaj olarak değerlendiriyo-
rum. Psikolojik danışma adına hiçbir 
şey yapamıyorum. Bu beni mesle-
ki açıdan köreltiyor. Şu an yeniden 
tercih yapacak olsam, ortaokul veya 
lise yazabilirdim. Kısa bir dönem gö-
revlendirme ile ortaokulda da görev 
yaptım. Öyle yoğun çalışıyordum 
ki, altı saatin nasıl geçtiğini anlamı-
yordum. Yorucu olmasına rağmen, 
mesleki açıdan büyük doyum sağ-
ladım ki bence mesleki doyum çok 
önemli. İnsanı asıl mutlu eden şey 
yaptığı işten zevk alması. Ben de 
öğrencilerle çok fazla çalışamadı-
ğım için velilere yönelik birçok ça-
lışma yaptım. Velilere aile eğitimi 
verdim. Çeşitli konularda seminerler 
verdim. Şiddet, istismar, aile tutum-
ları gibi. Velilerimle düzenli olarak 
görüşüyorum ve öğrencilerime bu 
şekilde yardım sağlıyorum. Ayrıca 
sene başında yaptığım bazı testler 
sonucu tespit ettiğim sorunlu öğ-
rencilerimle de düzenli görüşmeler 
yaptım. Bu görüşmelerin öğrenci-
lere sağladığı yardımı gören öğret-
menler de bana başka problemli 
öğrencileri göndermeye başladılar. 
Öğrencilerimde öyle problemler 
gördüm ki, kimi zaman düşündü-
ğümüzde yetişkin bir birey bile böy-
le bir problemle çok zor başaçıkar. 
Ben de bu sorunları kafama taktım 
ve başaçıkmakta zorlandıkça, ken-
dimde de problemler oluşmaya 
başladı. Bu da mesleğe ilk başladı-
ğımda yaşadığım zorluklardan biriy-
di. Ancak zamanla anladım ki ben 
öğrencilerimin yaşadığı sorunları 
yok edemem. Ancak onlara psiko-
lojik açıdan destek olabilirim. Sonra 
kendi kendime bir söz verdim ve 
okulda yaptığım görüşmeleri daha 
sonra düşünmemeye çalıştım. Yani 
herkesin derdini kendime dert edin-

memem gerektiğini anladım ve bunu 
da yapmayı zamanla öğrendim. İşimi 
iyi yapmak demek onların dertleriyle 
dertlenmek değil, onlara sağlayabil-
diğim psikolojik desteği sağlayıp en 
önemlisi de onları dinlemekti. Çünkü 
anladım ki onların anlatmaya ve an-
laşılmaya ihtiyacı vardı. Onlara fayda 
sağladıkça, onların, velilerin gülen 
yüzünü gördükçe de çok mutlu ol-
dum. Yaptığım işin ne kadar güzel 
olduğunu anladım. Ve düşündüm 
PDR okumasaydım, acaba başka 
bir işte mutlu olabilir miydim diye. 
Cevabım her seferinde “hayır” oldu. 
Şimdi bir yıldır çalışıyorum ve bir yıl-
lık psikolojik danışmanım. Üniversi-
teye ilk başladığımdaki “acaba”ların 
yerini “iyi ki”ler aldı. Evet iyi ki PDR 
okudum ve iyi ki psikolojik danışman 
oldum…  
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Lisans Eğitimi ile 
Çalışma Hayatındaki 
Uygulamaların Farklılığı 
ve Lisansüstü Eğitim

Psk. Dan. Turnel Topbaşoğlu
Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Denizli 
turnel90@hotmail.com

Pamukkale Üniversitesi PDR-2012 mezunuyum. 2012 yılından itiba-
ren Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde (RAM) çalışıyorum. Çalıştığım 
kurumun RAM olmasından oldukça memnunum. İdare ve kurumu-

muzun çalışma şekli olarak beni mutsuz eden herhangi bir durum yok. An-
cak okulda çalışmak kadar olmasa da üniversitede aldığımız eğitimle görev 
tanımlarımız maalesef uyuşmuyor. Örneğin, RAM’da çalışan bir rehber öğ-
retmenin özel eğitim alanına da hakim olası bekleniyor, ki bu görevi iyi yapa-
bilmek için gerekiyor da, ama üniversitede özel eğitimle alınan dersler sınırlı. 
Bu da bize mesleğimizin ilk yılında bir bocalama ve şaşkınlık yaşatıyor. Ki 
okulda çalışan meslektaşlarımız bana göre üniversite aldığımız eğitiminden 
çok daha fazla uzaklaşıyor.

Psikolojik danışma, psikoeğitim 
ya da grup rehberlik etkinliklerini bir 
kenara bırakın, bireyi tanıma teknik-
lerini bile çok fazla uygulayamıyorlar. 
Okullar çok kalabalık ve tüm öğ-
rencilere ulaşılamıyor. Bu anlamda 
RAM’da çalışmak en azından psi-
kolojik danışma yapılabildiğim için 
mesleğimizi bana göre daha çok 
uygulama imkanı sunuyor. Çalıştı-
ğım kurumdan memnun olsam da,  
yine de daha mesleğin ikinci yılında 
mesleği ve rehber öğretmenlerin gö-
rev tanımlarını sorguluyorum. Uzun 
yıllar bu mesleği devam ettirecek 
olmak da beni bir anlamda kaygı-
landırıyor. Kendi adıma bir yerlerde 
değişimin olması gerektiğine ina-
nıyorum. Okullarda çalışan rehber 
öğretmenler/psikolojik danışman-
lar alan dışındaki birçok sorunu da 

çözmeye çalışmak durumunda ka-
lıyorlar ve okulda da rehber öğret-
menlerden öğrenciler, veliler, diğer 
öğretmenler ve okul idaresi tara-
fından çoğu zaman bu bekleniyor. 
İşin kötü tarafı rehber öğretmenler 
/ psikolojik danışmanlar da bir süre 
sonra bunu normal kabul ediyor. 
Bana göre birçok meslektaşımız da 
artık bazı şeyleri yapmış olmak için 
yapıyor ve mesleğe ilk başladığı za-
manki idealist duruşunu kaybediyor. 
Okuldaki her soruna yetmeye çalıştı-
ğımız bir meslek ve görev tanımımız 
var ve ben bunu üniversite eğitimiy-
le bağdaştıramıyorum. Üniversite 
eğitimine en yakın kurum olarak da 
RAM’ları görüyorum. Ancak burada 
aslında bana göre temel olan şey 
şu ki,  biz üniversitede psikolojik 
danışman olarak yetiştiriliyoruz ve 
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mezun olduğumuzda da kendimizi 
psikolojik danışman olarak görüyo-
ruz. Okullara atanıyoruz psikolojik 
danışman unvanı orada işlemiyor. 
Ortada bir kavram ve unvan sorunu 
var. En azından artık bir unvan olsun 
ve biz üniversitedeyken bu unvanı 
sahiplenelim. İlk sene atanıyoruz ve 
okullarda hiç bilmediğimiz görevler 
bekleniyor. Üniversitelerde en azın-
dan seçmeli ders olarak okuldaki 
rehber öğretmenin/psikolojik danış-
manın görev tanımlarıyla ilgili dersler 
olmasının iyi olacağına inanıyorum. 
Bu bizi en azından ilk atandığımız yıl 
rahat ettirir ve kendimizi daha iyi his-
settirir diye düşünüyorum. 

Beni rahatsız eden sorunlardan 
biri de nerede eksiğin olduğunun 
tespit edilmesi yerine, sadece neler 
yapıldığı üzerinde durulması. Bu da 
ister istemez değişimi ve gelişimi ge-
tirmiyor, sistem kısırdöngü halinde 
devam ediyor.

Ayrıca yüksek lisans ve doktora 
gibi akademik ilerlemelerde kurum-
ların desteğinin yanında MEB’in de 
daha fazla destek vermesini bek-
lerdim. En azından özür durumu 

kapsamına alınması gerektiğine 
inanıyorum. Alandan kopmamak, 
kendimi geliştirmek adına yüksek 
lisans yapan biri olarak, bunun as-
lında mesleği daha iyi yapmak için 
de bir çaba olduğunun daha çok 
farkında olunmasını beklerdim. Mil-
li Eğitim Müdürlükleri bünyesinde 
çalışan, yüksek lisans yapan ya da 
yapmış doktora yapan öğretmen-
lerden bir ekip oluşturulmasının ve 
bu ekipler ile il çapında da proje ve 
araştırmalar yürütülerek rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerinin de-
ğiştirilip geliştirilmesinin gerektiğine 
inanıyorum.

Doktora yapan ve MEB’de ça-
lışmaya devam eden bir öğretmene 
henüz rastlamadım. Bu bana garip 
geliyor. Neden bizim okullarımızda 
doktorasını yapmış psikolojik da-
nışmanlar ya da öğretmenler yok? 
Doktora yapmayı isteyen ve son-
rasında MEB ’de çalışmaya devam 
etme ihtimali olan biri olarak, bu bile 
bana göre sorgulanması gereken bir 
durum.  
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Lisans Eğitiminden 
Sonra Çalışma Hayatına 
ve Yüksek Lisans 
Eğitimine Bakış

Psk. Dan. Ahmet Togay
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kızılcahamam, Ankara
togaypdr09@gmail.com

Lisans döneminde okurken, Milli Eğitim Bakanlığı’na atandığımda neler-
le karşılaşacağım, neler yaşayacağım ara ara düşündüğüm konulardı. 
Bu düşünceler gerçeğe dönüştü ve yaklaşık iki yıldır da Kızılcahamam 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde psikolojik danışman olarak görev yapı-
yorum. Alanda uzun yıllardır çalışan, deneyimli psikolojik danışmanlara göre 
değerlendirdiğimde -bu iki yıl gerçekten çok az süre- çalıştığım bölgeye, 
kuruma ve uygulamalara alışma, deneyim kazanma, alandaki uygulamalarla 
ilgili görüş açımın genişlemesi ve psikolojik danışman olarak bilgi ve beceri 
konusundaki yeterliklerimi daha gerçekçi ve doğru görmem açısından bu iki 
yılın bana önemli katkıları oldu. 

Lisans eğitiminin bitmesi, 
KPSS’ye hazırlanma süreci, sonra-
sında atanma süreci ve nihayetinde 
işe başlama… Bu sürecin içindey-
ken süre uzun geliyordu, ancak çok 
hızlı geçen bir süreçmiş aslında. Li-
sans eğitimimin son yılına girdiğim-
de bu aşamaların hepsini düşün-
meye başlamıştım ve bu atanmayla 
birlikte bir diğer planım da çalışırken 
yüksek lisans eğitimine başlayabil-
mekti. Bu aşamaları yaşarken ön-
celikle işimi kolaylaştıran en önemli 
noktalar; plan yapmak ve alacağım 
kararların ya da yapacağım seçim-
lerin odağında ne olacağına karar 
vermiş olmaktı. Temel önceliğim 
çalışırken istediğim bir üniversite de 
kendi alanımda yüksek lisansımı ya-
pabileceğim bir yere atanmaktı. Bu 
odak sonraki seçimlerimi de (atama-
da tercih edeceğim iller hatta ilçeler, 

Milli Eğitim’de çalışmak istediğim 
kurum türü, RAM’da mı yoksa okul-
da mı çalışacağım, okul olursa hangi 
kademede bir okul, zorunlu hizmet 
bölgesinde bir yer öncelikli mi gibi) 
büyük oranda şekillendirmişti. Ta-
bii atanma sürecinde ben ne kadar 
plan yapmış olsam da kararlarımı 
etkileyen benim kontrolüm dışında 
faktörler de (atama için açılan iller, 
buralarda açılan atama kontenjan-
ları gibi) olmuştu. Bunlar dezavantaj 
oldu belki, ama alternatiflerin olması 
sıkıntı yaşamamı önledi. 

Lisans döneminde ders kap-
samında okullarda ya da RAM’lar-
da yaptığım gözlem ve uygulamalar 
sayesinde, Milli Eğitim’de psikolojik 
danışman olarak çalışmayla ilgili göz-
lemlerim, düşüncelerim vardı; ancak 
Milli Eğitim’e psikolojik danışman ola-
rak atanıp çalışmak bu gözlemlerden 
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çok farklı bir durum ve deneyimmiş. 
Bunu iki yıl içerisinde daha iyi anla-
dım. Şu da bir gerçek ki, lisans dö-
neminde okul ve RAM’da yaptığım 
staj ve uygulamalar göreve başladık-
tan sonra RAM’daki görevime uyum 
sağlamam da çok yararlı oldu. 

Atandıktan sonra benim için en 
önemli konu uyum süreciydi. Atan-
dığım yer kültürel olarak yabancı ol-
duğum, daha önce gelmediğim ve 
bilmediğim benim için kapalı kutu bir 
yerdi. Uyum sağlama sürecim yakla-
şık altı ayı buldu; ancak bu süreçte 
benim için uyumu kolaylaştıran ya 
da zorlaştıran birçok etken vardı. Bu 
etkenlerden en öncelikli olanı çalıştı-
ğınız kurumdaki kişilerin size yakla-
şımı. Çalışma arkadaşlarımın olum-
lu, yardımcı olan ve rehberlik eden 
tutumları sayesinde uyum sürecim 
daha hızlı oldu. İkinci olarak, İzmir 
gibi büyük bir şehirde okuduktan 
sonra ilçe de olsa görece küçük bir 
yere atanmış olmam, uyum sürecini 
etkileyen bir başka faktör oldu be-
nim için. Küçük yerlerde görev yap-
manın dezavantajlarını da (serbest 
zaman etkinlik olanaklarının sınırlı ol-
ması, kişisel gelişimi destekleyecek 
olanaklarının yetersiz olması gibi) ya-
şadığımı söyleyebilirim. 

Göreve başlarken staj dene-
yimlerimden edindiğim izlenimlerle, 
her ne kadar yapacağım çalışma-
lar, mesleki olarak edineceğim de-
neyimler konusunda beklentilerimi 
çok yüksek tutmasam da yine de 
iyimserdim. Ancak karşılaştıkla-
rım, düşüncelerimin değişmesine 
neden oldu. Öncelikle göreve yeni 
atanmışken ‘görevlendirme’ ile bir 
başka okulda da görev verildiğinde, 
çalıştığım kuruma olan bağım ciddi 

zarar gördü. İki kurum içinde psiko-
lojik danışma ve rehberlik adına bir 
şeyler yapmaya çalışmak gerçek-
ten yorucu ve verimli olmayan bir 
süreç ve mesleki doyumu da çok 
düşürüyor. Bunun dışında düzenle-
diğim seminer ya da aile eğitimi ça-
lışmalarına ilginin olmaması ilk başta 
motivasyonumu çok kırmıştı; ancak 
daha sonra ısrarla bu çalışmaları 
sürdürüp öğrenci, veli, öğretmen ve 
okul yöneticilerinde yavaş yavaş bir 
farkındalık oluşturduğumu görmek 
ve yapılan çalışmalara ilginin artma-
sı iyimserliğimi ve motivasyonumu 
korumamı sağlayan en önemli fak-
tördür benim için. Yeni atanmış bir 
psikolojik danışman olarak yaptığım 
çalışmalarda motivasyon kırıcı en 
büyük dezavantajlardan biri de okul-
da öğretmen, yönetici ekseninde 
psikolojik danışma ve rehberlik ça-
lışmalarının önemli olmadığına ilişkin 
hakim olan inanç. Bu inancı kırmak 
adına yılmadan, devamlılık ve bütün-
lük içerisinde, bireylerin ihtiyaçlarına 
yönelik olarak mesleki ve bilimsel 
doğrularımıza uygun olarak çalışma-
nın önemli olduğuna inanıyorum. 

Uyum sürecinde en önemli 
noktalardan biri de bir psikolojik da-
nışman olarak tüm yasal, hukuki hak 
ve sorumluluklarımızı, sınırlarımızı, 
görevlerimizi, psikolojik danışma ve 
rehberlik alanı ve çalıştığımız kurum 
için bizi bağlayıcı tüm yasa, yönet-
melik ve yönergeleri öğrenmektir. 
Bunların gerçekte uygulanmasında 
eksiklikler veya farklılıklar oluyor; an-
cak görev ve sorumluluk sınırlarımızı 
bilmek mesleki bilincin sürdürülmesi 
ve hesap verebilir olma açısından 
önemli diye düşünüyorum. 

Çalışma hayatıyla birlikte yük-

sek lisans eğitimini yürütmek ise 
kendi içinde çeşitli katkı ve sıkın-
tıları barındıran bir durum oldu be-
nim için. Öncelikle yüksek lisans 
yapmanın en önemli katkısı veya 
avantajı; yüksek lisans içerisinde li-
sans eğitiminin üzerine edindiğim 
bilgi ve becerileri daha hızlı ve etkin 
bir biçimde uygulamaya dökme ve 
sonuçlarını görme fırsatı sağlaması-
dır. Yüksek lisansın bir diğer katkısı 
da kişisel olarak sürekli öğrenme ve 
araştırmayı, güncel bilgiyi yakalaya-
bilmeyi benim için daha sistematik, 
bilimsel ve uygulamayla bütünleşti-
rilmiş hale getirmesidir. Bu nitelikler 
yaptığım çalışmalardan elde ettiğim 
verim ve mesleki doyumu arttırmış, 
yeterliklerimi daha etkin geliştirme 
imkanı sağlamıştır. Çalışırken yük-
sek lisans yapmada katkı ya da 
avantajlar kadar, çeşitli sıkıntılarla 
da karşılaştım. Öncelikli zorluklar-
dan biri kurumdaki görevim ve yük-
sek lisansla ilgili sorumluluklarımı eş 
güdüm içerisinde yürütebilmek her 
zaman mümkün olmayabiliyordu, 
hem zaman hem de çalıştığım iş ye-
rindeki düzen ve planlar açısından 
bazen yüksek lisans dersleriyle psi-
kolojik danışma oturumlarının ya da 
okullarda yürüttüğümüz çalışmaların 
saatleri çakışabiliyordu. Bu sıkıntıla-
rı daha dikkatli planlamalar yaparak 
ve kurum yöneticilerimin, çalışma 
arkadaşlarımın desteği ile aşabildim. 
İyi bir planlama, istek ve kararlılıkla 
çalışırken yüksek lisans yapmak için 
engel yok diye düşünüyorum.  

Son olarak iki yıl içerisinde 
edindiğim kısa deneyimden hare-
ketle, özellikle Milli Eğitim çerçeve-
sinde alanda çalışan psikolojik da-
nışmanlar olarak; psikolojik danışma 
ve rehberlik alanının geleceği, yürüt-
tüğümüz çalışmaların sistematik, bi-
limsel, toplumdaki ihtiyaçlara cevap 
veren anlamlı bir yapıya sahip olması, 
psikolojik danışma alanının teknolo-
jik, kültürel, sosyal ve evrensel deği-
şimleri yakalayan ve bu değişimlere 
katkı sağlayan bir alan olması için 
mesleki sorumluluklarımızın bilinciyle 
etik, bilimsel doğrulara bağlı kalarak 
gerekli tüm çabayı göstermemiz ge-
rektiğine inanıyorum.  
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Okul Psikolojik 
Danışmanlığı Süpervizyon 
Komisyonlarının 
Oluşturulması

Uzm. Psk. Dan. Dilek Özyürek
Yaşam Boyu Kişisel Gelişim Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Ltd. Şti., İzmir
dilekozyurek@gmail.com

BBilindiği gibi, okul psikolojik danışmanlığı alanında göreve yeni baş-
layan meslektaşlar özellikle ilk aylarında zorluklar yaşamaktadırlar. 
Diğer bir ifadeyle, “rehberlik öğretmenliği” kadrosuna yeni atanan bir 

kişinin ne gibi bürokratik işler yapması gerektiği ya da özel eğitimle ilgili 
yapılan çalışmalar konusu üzerinde üniversitelerdeki PDR eğitiminde tam 
anlamıyla durulmamaktadır. Örneğin, bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırla-
ma, RAM’lara sevk, desimal dosya sistemi gibi birçok konuda yeni mezun 
okul psikolojik danışmanları hayli zorluklarla karşılaşmakta ve süpervizyona 
gereksinim duymaktadırlar. Onların bu gereksinimlerini düşünerek kendi-
lerine yardımcı olmak amacıyla her bir dernek şubesi bir “okul psikolojik 
danışmanlığı süpervizyon komisyonu” oluşturabilir. Bu konuda 2008 yılında 
Türk PDR-DER Adana Şubesi bir komisyon oluşturmuştur (Özyürek, 2009).

Roberts ve Borders (1994), okul 
psikolojik danışmanları için varolan 
süpervizyon uygulamalarının üç baş-
lık altında toplanabileceğini belirtmek-
tedir:  (a) Yönetimsel (administrative), 
(b) program ve (c) psikolojik danışma 
(klinik) süpervizyonları.  Yönetimle il-
gili süpervizyonda çalışanların işlerine 
devam durumları, işlerini zamanında 
yapmaları, personel ilişkileri ve anne 
babalara sosyal yardım gibi konular 
ele alınmaktadır.  Bu süpervizyonu 
okul yöneticileri ya da PDR birimin-
deki daha deneyimli psikolojik da-
nışmanlar yapabilirler.  Programla 
ilgili süpervizyonda, okul psikolojik 
danışmanlığı programının nasıl geliş-
tirileceği, uygulanacağı ve eşgüdüm 
(sınıf rehberliği, akran desteği) konu-
ları vardır.  Deneyimli okul psikolojik 
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danışmanları bu konuda yeni mezun 
psikolojik danışmanlara yardımcı 
olabilirler.  Psikolojik danışmayla ilgili 
süpervizyonda ise, bireyle ve grupla 
psikolojik danışma yapan ya da anne 
baba ve öğretmenlerle konsültasyon 
yapan yeni mezun psikolojik danış-
manın bilgi ve becerilerinin gelişmesi 
için deneyimli bir psikolojik danışman 
destek sağlar (Özyürek, 2009).

 Adana Şubemizin çalışma-
ları sonucunda, süpervizyon komis-
yonunun en azından şu dört aşa-
maya göre çalışmalarını yürüteceği 
düşünülmüştür (Özyürek, 2009): (a) 
Genel oryantasyon semineri, (b) 
mentor (hami) psikolojik danışman-
larla süpervizyon (c) meslektaş da-
nışmanlığı gruplarının oluşturulması 
ve (d) psikolojik danışma süpervizyo-
nu. Buna göre, halihazırda Şubeleri-
miz en azından ilk iki aşamaya göre 
çalışmalar yürütebilirler. İlk aşamada, 

MEB’deki “rehberlik öğretmenliği” 
kadrosunda göreve başlayan ve okul 
psikolojik danışmanlığı görevlerini yü-
rütecek yeni mezunların gereksimin 
duydukları bilgilerle (özlük hakları, bü-
rokratik işlemler, müfettiş teftişi, vb.) 
ilgili olarak genel oryantasyon semi-
nerleri düzenlenebilir. Özellikle, “reh-
berlik öğretmenliği” kadrolarının boş 
olduğu ve yeni atamaların yapıldığı il 
ve ilçelerde bu seminerle düzenlene-
bilir.  İkinci olarak, yeni mezunlardan 
en az bir tanesinden sorumlu olacak 
ve onlarla deneyimini paylaşacak psi-
kolojik danışmanlara gereksinim du-
yulmaktadır. Adana Şubesinde oluş-
turulan süpervizyon komisyonunun 
yaptığı çalışmada mentör psikolojik 
danışmanların özellikleri Tablo 1’de 
belirtilmiştir.

Tablo 1. Okul Psikolojik Danışman-
lığı Uzmanlık Dalında Süpervizyon 

Verecek Psikolojik Danışmanların 
Özellikleri
1- Psikolojik danışma ve rehberlik 

alanından (lisans, yüksek lisans 
ya da doktora) mezun olmak ve 
dernek üyesi olmak,

2- MEB rehber öğretmen kadro-
sunda en az 7 yıldır çalışıyor ol-
mak,

3- Tercihen psikolojik danışma ve 
rehberlik alanında yüksek lisans 
ya da doktora yapmış olmak,

4- Gönüllü olmak,
5- Supervizyon komisyonunun dü-

zenleyeceği süpervizyon konulu 
seminerlere katılmak,

6- Süpervizyon alacak yeni mezun-
la, en geç iki haftada bir olmak 
üzere, bir saat süren düzenli bi-
reysel süpervizyon yapmayı ka-
bul etmek,

7- Diğer süpervizörler ve süper-
vizyon alacak kişilerle düzenli 
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olarak en geç ayda bir olmak 
üzere, iki buçuk-üç saat ara-
sında süren grupla süpervizyon 
yapmayı kabul etmek,

8- Yaklaşık altı ay boyunca bireysel 
ve grupla süpervizyon çalışması 
yürütmek

“Rehberlik öğretmenliği” kad-
rosunda en az yedi yıl çalıştığını 
belgeleyen ve genç meslektaşlarına 
gönüllü olarak destek vermek iste-
yen psikolojik danışmanlar, “mentor 
(hami) psikolojik danışman” olarak 
adlandırılabilir.  Mentor ile yeni me-
zun düzenli olarak ve yaklaşık altı ay 
süreyle bireysel süpervizyon yapa-

Uzm. Psk. Dan. Dilek Özyürek  |  Okul Psikolojik Danışmanlığı Süpervizyon Komisyonlarının Oluşturulması
MAKALE

bilir.  Ayrıca, bu mentorların ve yeni 
mezunların biraraya geldiği grup sü-
pervizyonları da ayda bir kere düzen-
lenebilir (Özyürek, 2009). Böylece, 
yeni mezun psikolojik danışmanların 
yaşadıkları sıkıntıların bir ölçüde azal-
tılması sağlanabilir.   
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