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ö n s ö z

Sevgili Okul Psikolojik 
Danışmanları,

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

7. sayımızla, geç de olsa yine beraberiz.. 
Bu sayımızda da bir yandan günceli yakalamaya çalıştık, bir yandan 

da başarılı uygulamaları olan meslektaşlarımızın görüşlerini, yapmış olduk-
ları örnek çalışmaları sizlere sunmak istedik. Özellikle son zamanlarda okul 
psikolojik danışmanlarının gündeminde olan göçmen çocuklara yönelik iki 
makaleyi bu sayımızda bulabileceksiniz. Kapak fotoğrafını da yine göçmen 
öğrencilerle ilgili olarak seçtik. 

Önceki sayılarımızda olduğu gibi Devlet okullarında görevli arkadaş-
larımız değerli görüşlerini bizlerle paylaştılar. Özel okullarımızda yürütülen 
çalışma örneklerine bu sayımızda daha fazla yer ayırdık. Umuyoruz ki örnek 
nitelikteki çalışmaları tanıtan bu makaleleri yararlı bulacaksınız. Önümüzde-
ki sayılarımızda başarılı uygulama örnekleri olan okul psikolojik danışman-
larının makalelerini göndermelerini yine bekliyoruz. Amacımız ülke çapın-
daki diğer okullarımıza da olumlu yansımaların olmasıdır.

PDR anabilim dallarındaki öğretim üyelerimiz bu sayımızda da bize 
destek oldular ve değerli görüşlerini bizlerle paylaştılar… 

 Gündemimizden düşmeyen bir diğer konu da Özel Eğitim ve Rehber-
lik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri 
Yönetmeliği ve okullarda çalışan psikolojik danışmanlarla ilgili diğer düzen-
lemelerdir. Ayrıca, lisans öğrencilerimizin de sıkıntılı oldukları konular var. 
Bu sayımızda okul psikolojik danışmanlarının genel anlamda gereksinim 
duydukları düzenlemelerle ilgili çözüm önerilerini ele alan bir makale yayım-
ladık. Yine öğrenci görüşlerine yer ayırdık. Sonraki sayılarımız için özellikle 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğiyle ilgili görüş ve önerilerinizi makale 
şeklinde yayımlamak isteriz.

e-Bültenin sonundaki anket bölümünde önceki sayılarımızdan farklı 
olarak, bu kez sınıf rehberliği programları uygulayan okul psikolojik danış-
manlarının görüşlerini yansıttık. Daha önceki sayıların anket bölümünde, 
okullarında psikolojik danışma yapan okul psikolojik danışmanlarının gö-
rüşlerini yansıtmıştık. Okullarında sınıf rehberliği programı uygulamak iste-
yen ya da bu programları uygulamakta olan meslektaşlarımızın anketlerde-
ki görüşlerden yararlanacaklarını umuyoruz.

Bu son sayımızdan başlayarak e-bültende editör yardımcıları da görev 
almaya başladılar. Yapacakları özverili çalışmaları için kendilerine şimdiden 
teşekkür ederiz.

Saygılarımızla...

Prof. Dr. 
Filiz Bilge
Türk PDR-DER Genel Başkanı
Hacettepe Üniversitesi
fbilge@hacettepe.edu.tr
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m a k a l e

Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Alanında 
Karşılaşılan Sorunlara 
Yönelik Çözüm Önerileri

1.	 Psikolojik	 Danışmanların	
/	 Rehberlik	 Öğretmenle-
rinin	 Birden	 Fazla	 Okulda	
Görevlendirilmesi	 Sonucu,	
Okuldaki	Hizmet	Kalitesinin	
Düşmesi:	 Psikolojik Danış-
man / Rehberlik Öğretmenle-
rinin kanun ve yönetmeliklere 
aykırı olarak bazı milli eğitim 
müdürlüklerince, kadrolarının 
bulunduğu okul / kurum dışın-
da görevlendirildikleri ve kendi 
okul / kurumlarında verim alına-
madığı ve hizmetlerin aksadığı, 
öğrencilerin ve ailelerin kendi 
okullarındaki psikolojik danış-
manlarından yararlanamadığı 
görülmektedir. Rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri-
nin süreklilik gerektiren süreç 
odaklı bir hizmet olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, 
psikolojik danışmanların kendi 
okul / kurumları dışında görev-
lendirilmeleri gibi yanlış uygu-
lamaların önüne geçmek için 
Bakanlık tarafından tüm illere 
bir uyarı yazısı gönderilmesi ge-
rekmektedir. 

2.	 Rehberlik	 ve	 psikolojik	 da-
nışma	 hizmetleri	 toplum	
yararını	 hedefleyen	 ve	 üc-
retsiz	sunulan	bir	ruh	sağlı-
ğı	hizmetidir.	Rehberlik	Öğ-
retmenliği	 Kadrolarına	 Alan	
Dışı	Atamaların	Yapılması	ve	
Okullardaki	Hizmet	Kalitesi-
nin	Düşmesi:	Gerek okullarda, 
gerek Rehberlik ve Araştırma 
Merkezlerinde verilen bu hiz-
metlerin profesyonellik gerektir-
diği, toplum ruh sağlığına yöne-
lik bir hizmet olması nedeniyle 
uzmanlık gerektiren bir meslek 
olması nedeniyle, alanda ça-
lışacak personelin Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık ala-
nından mezun olanlar dışında 
istihdamının önüne geçilmesi 
büyük önem arz etmektedir. 
Psikolojik Danışman / Rehber-
lik kadrosuna atanmak isteyen 
diğer alan mezunlarının (Sosyo-
loji, Felsefe, Eğitim Programları 
ve Öğretim vb.) kendi işsizlik 
sorunları nedeniyle bu alana 
atanmak istedikleri ve bunun 

Psk. Dan. Esin Türkoğlu
Manisa Rehberlik Araştırma Merkezi
e-Posta: esinturkoglu@gmail.com

Bu makalede rehberlik öğretmenliği kadrosunda çalışan okul psikolojik 
danışmanlarının çözüm bekleyen sorunları ile ilgili çözüm önerileri 11 
ayrı başlıkta sunulmuştur. 
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Psk. Dan. Esin Türkoğlu  |  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri
MAKALE

da hizmetin niteliğini düşürdüğü 
görülmektedir. Milli Eğitim Ba-
kanlığımız, -geçmiş hükümetler 
döneminde gerçekleştirilmiş 
olan, Maliye, Fizik, Veterinerlik, 
Ziraat Mühendisliği vb. mezun-
larının Sınıf Öğretmenliği kadro-
suna alınmış olması gibi büyük 
yanlışlara düşmemeli ve– bu 
hizmet kategorisinde, hizme-
tin içini boşaltacak ve niteliğini 
düşürecek alan dışı atamalara 
meydan vermemelidir. 

3.	 Birçok	 Okulun	 Rehberlik	
Servisinin	 Bulunmaması	
Nedeniyle	 Hizmet	 Verile-
memesi: Mevcut norm kadro 
yönetmeliğinde belirtilmiş olan 
rehberlik norm kadro sayıları, 
birçok okulun Rehberlik Servisi-
nin olmamasına neden olmakta 
ve mağduriyetler yaşanmakta-
dır. Bu nedenle, tüm okullara, 
öğrenci sayısına bakılmaksızın 
bir Psikolojik Danışman / Reh-
berlik kadrosu tahsis edilme-
li, ikinci Psikolojik Danışman/
Rehberlik kadrosu ise 250 öğ-
renciye bir psikolojik danışman 
olacak şekilde düzenlenmelidir.  

4.	 Rehberlik	Servisindeki	Oda-
ların	Düzenlenmesi	 için	Yö-
netmelik	 Maddesi: Okul / 
kurumlardaki rehberlik servisi 
odalarının dizaynı konusunda 
yönetmelikte açık ifadeler bu-
lunmalı, tartışmaya ya da yanlış 
yorumlanmaya meydan verme-
yecek şekilde net ifadeler yer 
almalıdır. Zira mevcut yönetme-
liğe rağmen okul rehberlik ser-
vislerinin çoğunun fiziki donanı-
mı yetersizdir. 

5.	 İlk	 ve	 Ortaokullardaki	 Reh-
berlik	Saatleri: Okul rehberlik 
hizmetlerinin kriz odaklı anla-
yıştan çıkartılarak, koruyucu 
ve önleyici anlayışın kazan-
dırılacağı gelişimsel rehberlik 
anlayışının getirilmesi, ilk ve 
ortaokullarda yeniden rehberlik 

saatlerine yer verilmesi önem-
lidir. Şu an ilk ve ortaokullarda 
rehberlik saatlerinin olmayışı, 
Cumhurbaşkanlığımız tarafın-
dan desteklenen ve Bakanlı-
ğımızca uygulanması istenen 
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
Programı gibi çalışmaların ya-
pılmasına imkân vermemekte, 
öğrenci kişilik hizmetlerinin kısır 
kalmasına neden olmaktadır. 
Kalabalık okullarda verilebilecek 
grup çalışmaları, bu okullarda 
rehberlik saatlerinin olmaması 
nedeniyle yapılamamaktadır. 
Bu nedenle ilk ve ortaokullarda 
rehberlik saatlerinin yer alması 
son derece önemlidir. 

6.	 Lisansüstü	 Eğitimini	 Bitiren	
Psikolojik	 Danışmanlara	 /	
Rehberlik	 Öğretmenlerine	
Ders	Ücreti	Ödenmesi:	Toplu 
sözleşmedeki önemli kazanım-
lardan biri olan lisansüstü eği-
tim yapanlara verilen artırımlı ek 
ders ücreti uygulaması, Reh-
berlik Öğretmenlerine, derslere 
fiilen girmedikleri gerekçesiyle 
ödenmemektedir. Bu durum 
ise, alan mezunlarının mesle-
ki gelişimleri yönünde teşvik 
unsuru olmamakta, ayrıca ça-
lışma barışını bozmaktadır. Bu 
nedenle konuyla ilgili mevzuat 
değişikliğine acilen ihtiyaç var-
dır. Diğer yandan, birçok Psi-
kolojik Danışman / Rehberlik 
Öğretmeninin derslere girdikle-
ri ve sınıf rehberliği oturumları 
yaptıkları gözlenmektedir. Ba-
kanlık tarafından sınıf rehberliği 
programlarının uygulanmasını 
teşvik etmek için böyle bir karar 
alınabilir.

7.	 Yöneticilerin	 Hizmetiçi	 Eği-
timle	 Bilgi	 ve	 Becerilerinin	
Geliştirilmesi	 İhtiyacı:	 Okul/
kurum yöneticilerinin rehberlik 
hizmetleri konusunda yeterli bi-
linç ve bilgiye sahip olmamaları 
nedeniyle rehberlik hizmetlerin-
den yeterli verim alınamamak-

tadır. Rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetlerinin fonksiyo-
nu, hizmet alanları, görev ve so-
rumlulukları konularında okul/
kurum yöneticilerine en az bir 
haftalık olmak üzere, akade-
misyenler ve alan uzmanları 
tarafından eğitimler düzenlen-
mesi bu konudaki duyarlılığı 
artıracak ve bu hizmetlerden en 
yüksek verim alınabilecektir. 

8.	 Suç	 Bildiriminde	 Bulunan	
ya	da	Risk	Altındaki	Öğren-
cilerle	 Çalışan	 Psikolojik	
Danışmanların	 /	 Rehberlik	
Öğretmenlerinin	 Korunma-
sı: Suça sürüklenen, istismar 
mağduru, ensest mağduru vb. 
risk altındaki çocukların adli bi-
rimlere bildirilmeleri noktasında 
karşılaşılan güçlükler, bildirimde 
bulunan psikolojik danışmanla-
ra yönelik tehditler, bu tür vaka-
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larda kilit rol oynayan psikolojik 
danışmanlara yönelik ciddi so-
runları beraberinde getirmekte-
dir. Bu nedenle bu tür vakaların 
bildiriminde bulunan psikolojik 
danışmanın kimlik bilgilerinin 
gizli tutulması sağlanmalı, teh-
dit yaşanması durumunda tayin 
kolaylığı sağlanarak güvenlikleri 
sağlanmalıdır. 

9.	 Okulöncesi	 Kurumlarda	
Psikolojik	Danışman	 /	Reh-
berlik	 Öğretmenliği	 Kadro-
sunun	 Yeniden	 Verilmesi:	
Kişiliğin erken yaşlarda geliştiği 
bilinmektedir. Öğrencilere yö-
nelik sunulacak koruyucu ve 
önleyici rehberlik çalışmalarının 
erken dönemde verilmesi, ço-
cukların daha güçlü değerlere 
sahip, güçlü, başarılı, zorlukla-
rın üstesinden gelebilen bir ka-
raktere sahip olmaları açısından 

okulöncesi rehberlik hizmetleri 
kritik önem taşımaktadır. An-
cak son dönemde okulöncesi 
kurumlarında rehberlik kadro-
sunun kaldırılması bu önemli 
hizmetin aksaması ve eksik 
kalmasına yetersiz olmasına 
yol açmakta, okullarda sunulan 
rehberlik hizmetlerinin kriz ve 
sorun odaklı kalmasına neden 
olmaktadır. Bu durum ise reh-
berlik çalışmalarının kısır kalma-
sına neden olmaktadır. Çocuk-
larımızın kişilik gelişiminin kritik 
dönemi olan okulöncesi dö-
nemde, anaokullarına rehberlik 
kadrosunun tekrar verilmesi 
sağlanmalıdır. 

10.	 Rehberlik	 ve	 Psikolojik	 Da-
nışma	 Hizmetleri	 Bölümü	
Personelinin	Desteklenmesi: 
Rehberlik ve Araştırma Merkez-
leri iki bölümden oluşmaktadır: 

a) Özel Eğitim Hizmetleri Bölü-
mü b) Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Hizmetleri Bölümü. 
Gerek özel eğitim gerektiren 
öğrencilerin yoğunluğu gerekse 
önem verilmemesi nedeniyle bu 
kurumlarımızdaki Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma Hizmetleri 
Bölümüne yeterli sayıda per-
sonel çalışmamaktadır. Hâlbuki 
halka yönelik ücretsiz aile da-
nışmanlığı, psikolojik destek, 
aile eğitimi, çift ve evlilik tera-
pisi gibi hizmetler sunulabile-
cek olan bu bölümlere gereken 
önem verilmeli, RAM personeli 
ve okul psikolojik danışmanları-
na yönelik olarak Aile Psikolojik 
Danışmanlığı, Evlilik ve Çift Tera-
pisi, Yas Terapisi, EMDR Eğitimi, 
Bilişsel Terapi, Bütüncül Terapi 
gibi güncel psikolojik danışman-
lık eğitimleri verilerek personelin 
yeterliliğinin artırılmasına yönelik 
çalışmalar planlanmalıdır. 

11.	 Okul	Psikolojik	Danışmanlı-
ğı	Standartlarına	Ulaşılması:	
Mesleki Yeterlik Kurumu’nda 
“Okul Psikolojik Danışmanlığı 
Standartları” belirlemek üzere 
bir komisyon kurulmuştur. Bu 
yıl içinde bu standartların res-
miyet kazanacağı tahmin edil-
mektedir. Okul psikolojik danış-
manlığı, günümüzdeki rehberlik 
öğretmenlerinin sunmuş oldu-
ğu hizmetlerin daha ilerisinde 
yeterlikler gerektirmektedir. 
Bakanlık olarak gerek mevzu-
at bakımından gerekse de tüm 
uygulamalarda bu gelişmelerin 
takip edilmesi önemlidir. Böy-
lece, okullardaki hizmetlerin 
kalitesinde gözle görülür bir 
artış olabilir.  Bakanlıktaki tüm 
yetkililerimizin bu anlayışa sahip 
olmaları teşvik edilmelidir.

Bu önerilerin yararlı olacağını, 
Bakanlık ilgililerimiz tarafından yararlı 
bulunacağını ve meslek örgütlerimiz 
tarafından da sesimizin duyurulaca-
ğına inanıyorum.   
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m a k a l e

Üstün Yeteneklilerin 
Gelişiminde 
Okul Psikolojik 
Danışmanlarının Rolleri

Üstün yetenekli bireylerin duygu-
sal-sosyal gereksinimlerine ve bu ko-
nuda desteklenmelerinin önemine ilk 
kez, Terman ve Hollingworth, 20. yy 
ilk yarısında ayrı ayrı başlattıkları boy-
lamsal çalışmaları ile dikkati çekmişler-
dir. Profesyonel psikolojik danışma ve 
rehberlik (PDR) uygulamalarının üstün 
yeteneklilere yönelik içerik ve yöntem-
lerle gerçekleştirilmesine ise 1950’ler-
de ABD’de Wisconsin Üniversitesi ve 
San Fernando Devlet Üniversitesi’nde 
başlanmıştır (Reis ve Moon, 2002). 
Günümüzde de üstün yeteneklilere 
özgü PDR yöntem ve uygulamalarının 
ağırlıklı olarak ABD’de temellendirildiği 
görülmektedir.

Ülkemizde, üstün yeteneklilere 
yönelik PDR hizmetlerinde, uzman-
laşmış bir alan düzeyinde uygula-
malar halen farkındalık oluşturma 
aşamasındadır denilebilir. Üstün ye-

teneklilere yönelik PDR uygulamala-
rının çoğunlukla ve sınırlı olarak eği-
tim kurumlarında gerçekleştirildiğine 
tanık olmaktayız. Okullardaki yaygın 
uygulamalarda psikolojik danışman-
lardan beklenen, genellikle tanıma 
ve yöneltme odaklı etkinliklerdir. 
Tanıma ve yöneltme çalışmaları da 
daha çok yıllık genel taramalarda 
öğretmenlerce önerilen öğrencilere 
zeka testlerinin uygulanması ve Bi-
lim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM’le-
re) ya da özel kurslara yöneltmenin 
ötesine çok geçememektedir. BİL-
SEM’lerdeki uygulamalarda psikolo-
jk danışmanların sıklıkla ilgilendikleri 
konular ise, yetenek alanlarının des-
teklenmesi, akademik başarı kaygı-
larıyla ilişkili sorunlar ve akranlarla ve 
ailelerin mükemmeliyetçiliğiyle ilişkili 
duygusal sorunlar olarak göze çarp-
maktadır.  Üstün yeteneklileri erken 

Dr. Defne Yılmaz
Akdeniz Üniversitesi
e-posta: defneyilmazphd@gmail.com

Psikolojik danışmanların temel sorumluluğu, bireylerin gelişim dönemi, 
gelişim düzeyi, cinsiyeti, sosyal-kültürel özellikleri ve sorunlarının içe-
riğini ayırt etmeden, danışanın kendini gerçekleştirmesine yardımcı 

olmaktır. Eğitim kurumlarında hizmet verirken de her bir öğrenci için he-
deflenen, merkeze benlik gelişimini ve öznel gereksinimlerini alarak, bireyin 
tüm gizilgüçlerini kullanarak gelişmesini desteklemektir. Bu hedef, üstün 
yetenekli olduklarının bilinmesinden bağımsız olarak, üstün yetenekli öğren-
cilerin duygusal-sosyal-fiziksel-bilişsel boyutlarda tam kapasiteyle gelişimini 
kapsamaktadır.
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ve çok yönlü gelişim alanları bakı-
mından tanıma, yaşam boyu gelişim 
ve kariyer hedeflerine temel oluştur-
ma, zihinsel-duygusal-sosyal gerek-
sinimlerini ve sorunlarını hedefleyen 
çok yönlü ve işlevsel, uzmanca okul 
psikolojik danışmanlığı uygulamala-
rına halen az rastlanmaktadır. 

Üstün yeteneklilerle ilgili ça-
lışmalarda etkin olmayı amaçlayan 
okul psikolojik danışmanlarının çıkış 
noktası, bireyin bütüncül gelişimini 
desteklemek olmalıdır. Okul, birey-
lerin sağlıklı benlik gelişimini, kendi 
gizilgüçlerini keşfetmesini, bireyin 
kendine açık olanakları kullanarak 
üst düzeyde kendini gerçekleştirme-
sini kolaylaştırmalıdır. Bu destek ya-
şam boyu etkisini sürdürecek yönde 
ve kapsamda sunulmalıdır.

Üstün yeteneklilerin belir-
lenmesi ve eğitim programlarının 
planlanmasına odaklı çalışmaların, 
gelişimsel PDR anlayışına dayalı ve 
ülkemiz eğitim ortamlarında uygu-
lanabilir biçimde yapılandırılması 
önemli önceliklerdendir. Okul psiko-
lojik danışmanlarının, öğrenci gelişi-
mini destekleme bakımından üstün 
yeteneklilerin de kendini bulacağı, 
farklılıkları anlayan ve destekleyen, 
her bir öğrencinin kendine özgü ge-
reksinimlerini dikkate alan bir okul 
ortamı oluşturmada yöneticiler ve 
öğretmenlerle işbirliği içerisinde ol-
ması diğer önemli konulardandır. Bu 
noktada, üniversitelerdeki psikolojik 
danışman eğitim programlarının da, 
üstün yeteneklilerin gereksinimlerini 
anlayıp etkili müdahaleler uygulaya-
bilecek psikolojik danışmanlar yetiş-
tirme yönünde derslerle desteklen-
mesi aynı derecede önemlidir. 

Okul psikolojik danışmanlarının 
üstün yetenekli çocuklar ve gençler 
konusunda gerçekleştirmeleri bek-
lenen temel etkinlik alanları şu baş-
lıklarda ele alınabilir: 
1. Okul personeline rehberlik,
2. Tanıma, değerlendirme, belirle-

me, izleme çalışmaları,
3. Duygusal-sosyal gelişime des-

tek,

4. Eğitime yönelik psikolojik da-
nışma ve rehberlik,

5. Kariyere yönelik psikolojik da-
nışma ve rehberlik,

6. Aileye rehberlik.

I.  Okul Personeline Rehberlik  
Okul psikolojik danışmanının, 

öğrencilerin çok yönlü gelişimini 
destekleme konusunda okul yö-
netimine ve öğretmenlere rehberlik 
etmesi önemlidir. Tüm öğrencilere 
ilişkin kapsamlı bilgilerin birleştiği ve 
öğrencilerin de doğrudan etkileşim-
de oldukları okul psikolojik danış-
manlarının üstün yeteneklilerle ilgili 
çalışmaların odağında olması, daha 
etkili hizmetler sunmada yararlı ola-
caktır.

Çoğunlukla genel zihinsel test-
lerle bireylerin geleceklerinin ve üs-
tün yeteneklilerin belirlendiği ülke-
mizde, üstün yeteneklilerin kendini 
ifade edeceği ve gelişeceği ortamı 
oluşturmada sıkıntılar oldukça faz-
ladır. Öncelikle akademik yeterlilik-
lerin ve standart akademik eğitim 
hedeflerine ulaşmanın vurgulandığı 
ve desteklendiği okullarımızda, okul 
PDR merkezleri üstün yetenekli öğ-
rencilerin kendilerini tanımalarına 
yardım edilen, anlaşıldıklarını hisse-
debildikleri birimlerdir. 

Özellikle öğretmenlerin, üstün 
yeteneklilerin tanınması ve belirlen-
mesi yönündeki kapsamlı değerlen-
dirmeler konusunda farkındalıklarını 
artırmak öncelikli konulardandır. 
Öğretmenler, üstün yetenekli öğren-
cilerin zihinsel kapasiteleri ile elde 
ettikleri yüksek başarıları ön plana 
çıkarırken, duygusal gereksinimleri-
nin ihmal edilmemesi, tüm öğrenci-
ler için fırsat eşitliğinin sağlanması ve 
farklı yeteneklerdeki üstün yetenek-
lilerin kendini göstermesine dönük 
hedefler ve ölçütlerin belirlenme-
sinde okul psikolojik danışmanları 
kılavuzluk yapabilir (Callahan, 2007; 
Siegel, 2013). Ayrıca, üstün yete-
neklilerin duygusal-sosyal sorunları 
arasında yer alan, sınıfta üstün ye-
teneklilere yönelik etiketleme, kıs-
kançlık ve zorbalığın önlenmesi ve 
üstün yeteneklilerin benlik gelişim-
lerinin desteklenmesi konularında 
PDR servisi ve öğretmenlerin sürekli 
etkileşimi ve işbirliği önemlidir.

II. Tanıma-Değerlendirme-   
Belirleme-İzleme Çalışmaları

Her bir öğrencinin okul öncesi 
aşamadan üniversiteyi bitirene dek, 
sürekli ve çok yönlü tanınması ve 
değerlendirilmesi üstün yetenek-
li öğrencilerin erken fark edilmesini 
sağlayacaktır. Halen yaygın olarak 



8 Okul Psikolojik Danışmanı E-Bülteni

uygulanan zeka testlerine ve stan-
dart akademik yeteneklere odaklı 
tanıma ve belirleme süreci yerine, 
bireyin çok yönlü özelliklerini dikkate 
alan uygulamaların eğitim kurumları-
mızda gerçekleştirilmesine gereksi-
nim duyulmaktadır. Bu amaçla, her 
öğrencinin sınıfta ve okulda kendini 
ifade etmesine, ortaya koymasına 
ve kendini keşfetmesine fırsat veren 
işlevsel uygulamaları, okul psikolojik 
danışmanları daha fazla vurgulama-
lıdır. Bunun yanında, üstün yetenekli 
öğrencilerin dikkatli bir gözlemle 
kolayca fark edilebilecek belirgin 
özelliklerinin izlenmesi konusunda 
farkındalık oluşturmak için öğret-
menlerle ve anne-babalarla çalış-
malar yapılmalıdır. Diğer yandan, 
yeni yaşantılar ve yeni uyarıcılarla 
iç içe oldukça ortaya çıkacak çeşitli 
özelliklerinin de izlenmesiyle, üstün 
yeteneklilerin sürekli gelişimi destek-
lenmelidir.

III. Duygusal-Sosyal 
Gelişime Destek

Okul psikolojik danışmanı, üs-
tün yetenekli bireylere özgü sorun 
alanlarının farkında olmalı, çocukları 
bu yönde izlemeli, öğretmen ve aile-
leri bilgilendirmelidir. Üstün yetenek-
lilerin duygusal-sosyal gelişimlerinde 
öne çıkan konular şunlardır:
• Risk altındaki üstün yetenekli-

ler,
• Eşzamanlı olmayan gelişim 

özellikleri,
• Aşırı duyarlılık özellikleri,
• Aile baskısı,
• Öğretmen baskısı,
• Akran ilişkilerinde sorunlar,
• Yeteneğinin altında başarı ser-

gileme sorunu.

Okul psikolojik danışmanları, 
üstün yeteneklilerin kendi gizilgüçleri 
ölçüsünde gelişmelerini önlemenin 
de ötesinde, üstün yetenekli olma-
yı birey için sorun haline getirebi-
len, üstün yetenekli bireyin yaşam 
alanına ve sosyal çevresine bağlı 

risk etkenlerini bilmeli ve bu konuda 
duyarlı olmalıdır. Ailenin ekonomik 
ve kültürel özellikleri ve aile içi ilişki-
ler, ailede uygun ve yeterli desteğin 
sağlanamaması, toplumsal cinsiyet 
rollerinden kaynaklanan baskılar üs-
tün yetenekli öğrenciler için önemli 
sorun kaynaklarından bazılarıdır. 

Üstün yetenekli öğrencilerin 
eşzamanlı olmayan gelişim özellik-
lerine bağlı olası sorunların farkında 
olunmalıdır. Üstün yetenekliler çeşit-
li alanlarda üst düzeyde ve hızlı bir 
ilerleme gösterirken, yaşları ve ya-
şam deneyimlerine bağlı duygusal 
ve zihinsel hazır oluşlarının dikkate 
alınmaması, en yaygın sorun alan-
larından biridir. Çevresel baskılar, 
farklı gizilgüçlerin dikkate alınma-
ması, çok yönlü tanıma - değer-
lendirme ve destek uygulamalarının 
yapılmaması ve motivasyonun düş-
mesine de bağlı olarak, yeteneğinin 
altında başarı sergileyen üstün ye-
teneklilerin sayısı oldukça fazladır. 
Okul psikolojik danışmanı, çevrenin 
gerçekçi olmayan beklentilerinin üs-
tün yetenekli bireyi nasıl etkilediğini 
bilmeli ve izlemelidir. Bu sorunlarla 
da ilişkili olan mükemmeliyetçilik, 
fazla özeleştiri, dış onaya gereksinim 
duyma, rekabetten bunalma, sosyal 
endişeler, performansa dayalı kimlik 
algısı, yüksek başarıyla onay alırken 
sosyal-duygusal gereksinimlerin ih-
mal edilmesi konularında öğrenciye 
uygun desteği verebilmelidir (Peter-
son, 2012).

Üstün yetenekliler için önemli 
duygusal ve sosyal risk etkenle-
rinden biri de etik konulardaki du-
yarlılıklarıdır. Pek çok yetişkinin de 
üzerinde bir etik anlayışa sahip olan 
üstün yetenekli öğrenciler, akranları, 
eğitimciler ve anne-babaları tara-
fından anlaşılamamakta ve sıklıkla 
uyumsuz olarak tanımlanmaktadır-
lar. Akranları ve yetişkinler tarafın-
dan etiketlenme de sık yaşadıkları 
bir sorundur. Üstün yetenekliler 
zihinsel olarak bazı üst düzey ye-
tenekler taşısalar da, duygusal ve 
sosyal ilişkilerde her birey gibi ola-
ğan gereksinimleri bulunmaktadır. 

Sosyal etkileşimlerde kendilerini 
anlama, kendi gereksinimlerini göz 
ardı etmeden, çevrenin üstün yete-
nekli bireye sorumluluğu yükleyen 
baskılarına karşı kendilerine uygun 
tepkileri bulma konusunda desteğe 
gereksinim duyabilirler. 

 Sosyal ilişkilerin diğer bo-
yutunda da toplumsal olarak fark-
lılıkları anlama ve karşılıklı saygı ile 
etkileşimde bulunma eğilimlerinin 
geliştirilmesinde öğretmenlere reh-
berlik edilebilir. Öğretmenlerin tüm 
öğrencilerin birbirini anlama ve ka-
bul etme, saygı, empati konusunda 
öğrencilerine eğitici olma sorumlulu-
ğu bulunmaktadır. Öğretmen, üstün 
yeteneklileri olgun bularak uyumu 
onlardan beklememeli ya da onları 
sorunlu diye etiketlememelidir. Okul 
psikolojik danışmanı bu konularda 
öğretmenlere rehberlik yapabilir ve 
sınıf içerisinde tüm öğrencilerin bir-
birinden öğrenerek gelişeceği, zi-
hinsel anlamda zengin yaşantılar ve 
grup etkinlikleri hazırlamalarına yar-
dımcı olabilir (Cross, 2012). 

IV. Eğitime Yönelik Psikolojik
Danışma ve Rehberlik 

Üstün yetenekliler denildiğinde 
ilk akla gelen, eğitimleri olmaktadır. 
Oysa nitelikli eğitimin, bütüncül geli-
şimi ve çok yönlü gizilgüçleri dikkate 
alarak gerçekleştirilebileceği hatır-
lanmalıdır. Üstün yetenekli öğrenci-
lere kendini tanıma, olumlu ve ger-
çekçi akademik benlik tasarımı ge-
liştirme, kendine gizilgüçlerine özgü 
yaşam amaçları belirleme, eğitsel 
planlama ve karar verme becerilerini 
geliştirme yönünde destek olunma-
lıdır. Yaratıcılıklarını ve yeteneklerini 
geliştiren, kapasitelerine uygun gü-
dülenmeyi sağlayan eğitim ortamla-
rına yöneltilmelidirler. 

Perrone (1986), üstün yetenekli 
öğrencilerin zorunlu eğitim yaşantı-
ları bittikten sonra izlemenin ihmal 
edildiğini, mesleki eğitim sırasında 
ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde 
üstün yetenekliler için destek kay-
naklarının eksikliğini vurgulamıştır. 
Yaşam boyu gelişimin desteklenme-
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si ve üstün yeteneklilerin özgün ge-
reksinimlerine uygun eğitim ortam-
larına ulaşabilmeleri için, çevresel 
düzenlemelerin yapılması ve burs ve 
eğitim kaynaklarının bulunmasında 
okul psikolojik danışmanları okul yö-
netimine ve ailelere rehberlik edebi-
lirler (Yılmaz, 2015).  

 
Üstün Yetenekli Öğrencilerin 
Eğitim Ortamındaki Sorunları

Coleman (1995), üstün yete-
neklilerin yeteneğinin altında başarı 
ve diğer eğitim, duygusal-sosyal ve 
mesleki gelişim sorunlarına zemin 
hazırlayan, onları eğitim ortamların-
da etkileyen etkenleri şöyle özetle-
miştir: 
• Belirlenmiş ve tanımlanmış biri 

olmak.
• Çocuğun sosyal yaşantısı ve 

sorunlarının içeriğindeki sorun-
lar.

• Arkadaşlık ya da paylaşımda 
bulunduğu kişiler ve onlarla 
aralarındaki rekabet.

• Kişisel olarak önemsenme ge-
reksiniminin ihmal edilmesi. 

• Özel eğitim programına harca-
dığı zamanın yeterli olup olma-
dığı ve yaşamının diğer boyutla-
rını kısıtlayıp kısıtlamadığı.

Okul psikolojik danışmanı, 
okulda beklentilerine ve gizilgüçle-
rine uygun ortam bulamama nede-
niyle üstün yeteneklilerin başarıya 
odaklılığının azalması ve yeteneğinin 
altında başarı sergileme sorununun 
sıklıkla gündeme geldiğinin farkın-
da olmalıdır. Üstün yetenekliler, 
olumsuzluklarla başa çıkma yollarını 
öğrendiklerinde, kendilerine inanç 
ve güven geliştirdiklerinde daha iyi 
hissedebilirler. Okul psikolojik danış-
manları öğrencilerin bu yönde bece-
riler geliştirmeleri konusunda önemli 
rol üstlenirler; bu yönde farkındalığı-
nın bulunması üstün yetenekli çocu-
ğun yaşamını önemli ölçüde etkiler. 

Bu amaçlarla öğrencilere, yö-
neticilere, öğretmenlere ve ailelere 

zihinsel olmayan ve duygusal-sosyal 
önleyici yaklaşımların geliştirilmesin-
de yardımcı olmaları; duygusal ve 
sosyal olarak henüz olgun olma-
yan, özellikle de özelleştirilmiş eğitim 
programlarındaki çocuklara sos-
yal-duygusal beceri eğitimleri sağ-
lamaları yararlı olabilir. Ayrıca olağa-
nüstü üstün yeteneklilerin ve iki kere 
farklı üstün yetenekli öğrencilerin de 
okulda fark edilmeleri ve kendilerini 
ifade edebilecekleri ortamın yaratıl-
masında savunuculuk yapabilirler.

V. Kariyere Yönelik Psikolojik
Danışma ve Rehberlik

Üstün yetenekliler, kariyer söz 
konusu olduğunda birden fazla 
alanda ve üst düzeyde başarı gös-
terebilmektedirler. Pek çok yete-
neğe sahip olmalarının da etkisiyle, 
çeşitli meslekler aynı anda ilgilerini 
çekmektedir. Diğer yandan, çok 
çeşitli alanlarda üst düzey yetenek-
leri olduğu için, üstün yeteneklilerin 
toplumun yaygın beklentileriyle ve 
ailelerin mükemmeliyetçi baskıla-
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rıyla kendi gereksinimleri arasında 
sıkışıp kalmaları da sık yaşanan bir 
durumdur. Üst düzeydeki zihinsel ve 
psikolojik güçleri nedeniyle yeni du-
rumlara kolayca uyum sağlayan üs-
tün yeteneklilerin, kişisel değerlerini 
yaşayabilecekleri seçimler yapmala-
rına yardımcı olunmalıdır.  

İşlevsel bir kariyer psikolojik 
danışmanlığı sürecinde, üstün yete-
neklilerin genel gelişim özellikleri ve 
gereksinimleri, çoklu yetenekleri, ya-
ratıcılıkları, benlik yapıları, yaşamdan 
beklentileri, yaşam biçimleri, aile ve 
çevredeki ekonomik kaynaklar, ya-
şam alanının düzenlenmesi, üstün 
yeteneklilerin zihinsel kapasitelerine 
uygun gerçekçi hedefler belirlenme-
si bir arada ele alınmalıdır. 

Üstün yeteneklilerde, özellikle kız 
çocukların benlik tasarımlarının, top-
lumsal cinsiyet rolleri ve kalıp yargı-
lardan etkilenerek, mesleki yönelimde 
sınırlamalar getirdiği bilinmektedir. Bu 
etkilerle, özellikle ergenlikte mesleki 
özgüven düşmekte, özsaygının ve 
isteklerin de bastırılmasıyla kendi ya-
şam beklentilerine yönelmeleri engel-

lenmektedir. Kalıp yargılar erkeklerin 
mesleki yönelimlerini de olumsuz etki-
lemektedir. Üstün yetenekli erkeklerin, 
statüsü toplumca yüksek kabul edilen 
mesleklere yönelmeleri beklenmek-
tedir. Kız öğrencilerde olduğu gibi, 
üstün yetenekli erkek öğrencilerin de 
kendi yetenek ve tercihlerini göz ardı 
eden bir yaklaşım yaygındır (Lubinsky 
ve Benbow, 2000). 

Tüm bu belirgin sorunların ön-
lenmesi ve üstün yetenekli öğrenci-
lerin kendilerine özgü kariyer yöneli-
minin desteklenmesi için, doğru ve 
uygun yöntemlerle çok yönlü kişisel 
ve yetenek değerlendirmeleri yapıl-
malıdır. Öğrencilerin kendilerini ifade 
ederek farkındalık geliştireceği uygu-
lamalara okulda yer verilmelidir. Etkili 
karar verme becerileri, kişisel yaşam 
hedefleri belirleme ile gencin kendini 
ve yaşamını çok yönlü değerlendire-
rek kendine özgü karar vermesi için 
yardımcı olunmalıdır. Ailelerin de bu 
konularda farkındalık kazanması ve 
genci desteklemesi için okul psi-
kolojik danışmanları aileye rehberlik 
yapmalıdır. Ayrıca üst düzey zihinsel 

yeteneğin ders ve zeka puanlarından 
farklı olduğu; meslek eğitimi, kariyer 
ve yaşam boyu gelişimin ilişkisi; ai-
lenin ekonomik koşulları dışında ek 
eğitim kaynakları bulunabileceği; yal-
nızca okul başarısının değil, yaşamda 
pek çok başarı ve yeterlilik alanlarının 
bulunduğu gençlere ve ailelerine an-
latılmalıdır. 

  
VI. Aileye Rehberlik

Üstün yetenekliler için psiko-
lojik danışmanların sağlayabileceği 
önemli desteklerden biri, gelişimin 
yaşam boyu devam eden, çok yön-
lü ve bireye özgü gereksinimlerden 
oluşan bir süreç olduğu konusunda 
anne-babaları bilgilendirmektir. Üs-
tün yetenekli bir çocuğu fark etme, 
tanıma ve belirlemede yol gösterme, 
onun duygularını ve kendine özgü 
gereksinimlerini anlama, üstün ye-
tenekli bir çocuğa sahip ailede aile 
içi ilişkileri düzenleme konuları, okul 
psikolojik danışmanının rehberlik 
edeceği belirgin alanlardır. Özellikle 
üstün yetenekliliğin erken fark edil-
mesi ve çocuğun gereksinimlerine 
duyarlı aile ortamının gelişimdeki 
önemi bakımından, okul psikolo-
jik danışmanlarının üstün yetenekli 
öğrencilerin ailelerine yönelik çalış-
maları önemlidir (Silverman, 1992; 
Gross,1993; Yılmaz, 1998).

Çocuğun çok sayıda alanda üst 
düzeyde yetenekli olması ve zihin-
sel kapasitesinin etkisiyle psikolojik 
olgunluğunun da yüksek olması ne-
deniyle, ailelerin üstün yetenekli ço-
cuklarının duygusal gereksinimlerini 
fark edememeleri ya da onların olgun 
davranmasını istemeleri yönündeki 
baskıları önemli sorunlardan biridir. 
Ayrıca üstün yetenekli çocuklarının 
her konuda ve sürekli “başarılı” ol-
masını bekleme ve mükemmeliyetçi 
davranmaları çocuk için önemli baskı 
kaynağı oluşturabilmektedir. Psikolo-
jik danışman, aileye ve çocuğa birbir-
lerini anlamada, üstün yetenekli ço-
cuğun gerçekçi ve gereksinimlerine 
uygun yaşam hedefleri koymasında 
aileye yardımcı olabilir (Moon, Kelly 
ve Feldhusen, 1997; Yılmaz, 2015).

Dr. Defne Yılmaz  |  Üstün Yeteneklilerin Gelişiminde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolleri
MAKALE
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Üstün yetenekli öğrencilerin 
öğrenme yaşantıları ve sosyal ilişki-
lerine yönelik müdahalelerde aileler-
le de etkinlikler planlanabilir. Üstün 
yetenekli öğrencilerin gizilgüçlerini 
kullanamaması sonucu yaşadıkları 
yeteneğinin altında başarı sergileme 
sorunu, özellikle ailelerin de bilgisi ve 
desteği ile çözülecek sorunlar ara-
sındadır. Farklılıklarına bağlı olarak, 
çocuklukta ve ergenlikte zorbalığa 
maruz kalan, dışlanan ya da ken-
dini ortaya koyamayan öğrencileri 
anlama ve desteklemede de ailelere 
rehberlik edilebilir. Stresle başa çık-
ma, tutarlı aile yapısı, bilişsel ve dil 
gelişimini destekleyecek etkinliklere 
katılım, iki kere farklı üstün yetenekli 
çocuklarda nörolojik yapıyı destek-
leyici aile düzeyinde müdahaleler, 
ailenin üstün yetenekli bir çocuğa 
sahip olma ile başa çıkabilmesi gibi 
konularda ailelere yönelik grup ça-
lışmaları düzenlenebilir (Diamond, 
2012; Pakulak ve Nevile, 2012). Di-
ğer üstün yetenekli çocukların ailele-
riyle bir araya gelip paylaşımda bulu-
nabilecekleri etkinlikler düzenlemek, 
birbirine benzer sorunlarla yüz yüze 
gelen ailelerin ve üstün yetenekli öğ-
rencilerin gelişimini destekleyici uy-
gulamalardır.  
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m a k a l e

Ilaf Projesi: 
Mülteci Çocuklar için 
Okul Temelli Destek 
Programı (MODP)

İlaf Projesi çalışmaları, Suriyeli 
öğrencilerin bulunduğu İlaf Okulu’n-
da çalışan bir Suriyeli psikoloğun, 
çocuklarda yaygın şekilde öfke, 
stres, umutsuzluk gibi durumlar 
görüldüğünü ve dışarıdan desteğe 
ihtiyaç duyduklarını ifade etmesiyle, 
2014 yılı Aralık ayında başlamış-tır. 
Üç aylık süre içinde, bir çocuk ve 
ergen psikiyatristi ve psikologlardan 
oluşan bir ekiple “Mülteci Çocuklar 
İçin Okul Temelli Destek Programı” 
(MODP) geliştirilmiştir. Bu süreçte bir 
kitapçık haline getirilen programın, 

Arapça çevirisi, anadili Arapça olan 
Suriye kökenli gönüllüler tarafından 
sağlanmıştır. Destek programında 
çocukların problem çözme, sosyal 
uyum ve başetme becerilerinin art-
ması; yaşam zorlukları sonrası or-
taya çıkan stres bozukluğu, kaygı 
ve depresyon belirtilerinin azalması 
hedeflenmiştir. Sekiz oturumluk grup 
çalışmaları şeklinde planlanan prog-
ram, Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı 
pek çok aktivite, oyun ve ödev içer-
mektedir. Travmaya verilen yaygın 
tepkiler hakkında bilgiler, rahatlama 

Yrd. Doç. Dr. Vahdet Görmez
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birimi  

Klinik Psk. Sibel Demirbaş 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Bilal Makhlouta
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Öğrenci 

Psk. Elif Bestenigâr Mert  

Psk. Betül Babacan

Uzman Psk. Hale Nur Kılıç 
Marmara Üniversitesi 
PDR Doktora Bölümü öğrencisi
e-posta: psikologhalenur@gmail.com

Klinik Psk. Şeyma Demirlikan
Türk Kızılayı

Klinik Psk. Merve Nursoy-Demir  

Bilindiği gibi, ülkemiz coğrafyasında yaşanan birçok olumsuzluğun et-
kisiyle ülkemize Irak ve Suriye’den çok sayıda göç eden insan olmuş-
tur. Bu makalede, bu sığınmacılarla ilgili yürütülen İlaf (birlikte uyum/

ahenk ve huzur içinde olmak) Projesi hakkında kısa ve özlü bilgiler verilmiş-
tir. Böylece, bu projeden esinlenerek, okul psikolojik danışmanlarının daha 
kap-samlı projeler yürütmesine destek olunmak amaçlanmıştır. 
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becerileri, baş etme beceri-lerini 
arttırma yolları, sosyal destek me-
kanizmalarının farkına varma, olum-
suz düşünceleri tanıma ve alternatif 
olumlu düşüncüler oluşturma yolları, 
problem çözme becerilerini arttırma 
üzerine dersler, aktiviteler ve oyunlar, 
travmatik anıların yeniden işlemlen-
mesi gibi bölümler MODP’nin içeri-
ğini oluşturmaktadır.  

Aktivite örnekleri:

 Öğretmenlere verilen MODP 
eğitiminden bir kare:

Öğrencilere dair bazı demogra-
fik bilgiler şu şekildedir:
• %74’ü akrabalarıyla birlikte göç 

etmiştir.
• %60’ında anne-baba-kardeş-

lerden biri ya da akrabalardan 
ölenler olmuştur.

• %60’ı geride bıraktığı yakınları 
için endişe etmektedir.

• %85’i göç öncesinde silahlı ça-
tışma veya bombalı eyleme şa-
hit olmuştur.

• %60’ı savaşın biteceğine inan-
maktadır.

• %60’tan fazlası evlerine geri dö-
neceklerine inanmaktadır.
Çocuklarda sıklıkla görülen so-

runlar ise şu şekilde tespit edilmiştir: 
Endişe, dikkat dağınıklığı, anksiyete 
bozukluğu, öfke, stres, mutsuz-ke-

derli-depresif duygu durumu, yeni 
or-tamlara adaptasyon sorunu, 
genel bir korku ve ürkeklik hali, ka-
ranlıktan korkma, ölüm hakkında 
süreğen düşünceler, travmatik olay-
ları hatırlatan her şeyden (yer, resim, 
ses, koku, durum vs.) kaçınma, öfke 
patlaması, kontrol edememe hali, 
aileden uzak kalma korkusu/yakın-
ları konusunda sürekli endişe hali, 
rahatsız edici düşünce veya görün-
tüleri zihinden uzaklaştıramama, eş-
yalarını paylaşmaktan kaçınma. Uy-
gulamalarda bu sorunların üzerinde 
durulmuştur. 

Uygulama sonrasında öğret-
men ve öğrencilerden geribildirim 
alınmıştır. Öğrencilerin grup çalışma-
larında genel olarak rahatladıkları ve 
eğlendikleri, sorun çözme becerileri-
nin arttığı, zaman zaman sıkıntılarını 
unuttukları, gruptaki arkadaşlarla 
olan yardımlaşma ve yakınlık duygu-

20 Nisan 2015-22 Mayıs 2015 
tarihleri arasında İstanbul Fatih’te 
bulunan İlaf Okulu’nda pilot uygu-
lama gerçekleştirilmiştir. Program, 
öğrencilere okulda çalışan psikolog 
ve branş öğretmenleri tarafından uy-
gulanmıştır. Grupları yönetecek olan 
öğretmenlere, program öncesinde 
16 saat süren bir MODP eğitimi veril-
miştir. Destek programı uygulamaları 
boyunca öğretmenlerle süpervizyon 
toplantıları yapılmıştır. Eğitim ve sü-
pervizyon toplantıları da ekip-teki 
gönüllülerin tercüme desteğiyle ger-
çekleştirilmiştir. Proje kapsamında, 
yaşları 9-15 arasında değişen top-
lam 32 Suriyeli öğrenci ile 12 saat (8 
oturum ve her oturum 90 dk.) çalı-
şılmıştır.
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larının arttığı, etkinlikleri çok faydalı 
buldukları ve bu etkinlikleri evlerinde 
de uyguladıkları öğrenilmiştir. Kaçın-
dıkları durumlarla yüzleşebildikleri ve 
genel kaygı durumlarında azalma ol-
duğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öğret-
menler, öğrencilerin bu destek prog-
ramıyla duygu ve düşüncelerinin 
daha çok farkına vardığını, okulda ve 
öğretmenlerinin yanında kendilerini 
güvende hissettiklerini, kayıpları olan 
çocukların duygularını dışa vurmaya 
başladıklarını ve birbirlerinden çekin-

İlaf Projesi: Mülteci Çocuklar için Okul Temelli Destek Programı (MODP)
MAKALE

meden konuşabildiklerini belirtmiş-
lerdir. Grup liderleri ve aileler, bu ça-
lışmanın okuldaki diğer öğrencilere 
de uygulanmasını talep etmişlerdir.

Süreçte Yeryüzü Doktorları Der-
neği’nden de destek alınmıştır. 

Proje, Ekim 2015 – Haziran 
2016 ayları arasında Suriyeli öğ-
rencilerin gittiği bir başka okul olan 
İstanbul Fatih’teki Alnukhba Oku-
lu’nda devam etmiştir. Çalışmaların 
2017 yılı itibariyle de farklı gruplarda 
sürdürülmesi planlanmaktadır.  
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m a k a l e

Ergenlerin Madde 
Bağımlılığı ve Aileye 
Yardım Süreci 

Raşide Gövebakan
Psk. Dan./ Uzm. Aile Danışmanı 
Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi
e-posta: raside.y@hotmail.com

Ailelerin çocuklarıyla iletişimlerinde belki de en zorlandıkları yaşam 
döngüsü ergenlik dönemi diyebiliriz. Ergen, artık hızla büyümekte ve 
bireyselleşme yolunda ilerlemekteyken, aile daha düne kadar –ço-

cuk- dediği evladının bu hızlı büyümesine uyum sağlamaya çalışır. Aile, aynı 
zamanda çocuğuyla ilgili endişe ve kaygılarını yönetmeye çalışırken, ergen 
çocuğu ile sık sık düşünce farklılıkları da yaşar ve dolayısıyla ebeveyn-çocuk 
arasında çatışmalar da artar.         

Ailede olduğu gibi toplumda 
da, bir geçiş evresi olan ergenlik için 
gence “çocuk” gözüyle bakılmadığı 
gibi, henüz “yetişkin” statüsü, rol ve 
işlevi de tam anlamıyla vermemekte-
dir. Halbuki ergen, bu evrede prestij 
kazanma ve statü sahibi olma ihtiya-
cı duymaktadır.

 Ancak ergen, kendinin “kim 
olduğu” sorusuna yanıt arayıp top-
lumun değerlerini öğrenirken bir 
takım yanlışlar da yapabilir. Risk-
li davranışlara yönelme görülebilir. 
Örneğin, madde kullanımı, zararlı 
alışkanlıklar, okuldan kaçma, şiddet 
içeren davranışlar gösterme, top-
lumsal kurallara uymama, suç teşkil 
eden olaylara karışma vb. Bu açıdan 
bakıldığında söz konusu dönemde, 
ergenin model alacağı kişilerin kişi-
sel nitelikleri, sözleri, davranışları ve 
hayat felsefeleri önem taşımaktadır. 

Çünkü bu dönem gencin ba-
ğımsızlığa geçiş ve kendini ispat ediş 
dönemidir. Bu sebeple çeşitli mad-
delere başlama ve suça iştirakler 

en fazla ergenlik dönemi sırasında 
olmaktadır. Ailesinden yavaş yavaş 
ayrılan ve kendisini en güzel göste-
rebileceği arkadaş grubuna katılan 
genç için, içinde bulunduğu grubun 
normları hayati önem taşımaktadır. 
Ergenlik aşamasında grup kimliği 
aracılığı ile kendi problemlerine çö-
züm arayan genç, içinde bulunduğu 
akran grubunun hayat felsefelerini 
benimsemektedir. Bu grupta eğer 
madde kullanım varsa, ister istemez 
maddeyle tanışmakta ve kullanma-
ya başlamaktadır. Bu açıdan 15-25 
yaş grubu “Risk Grubu” olarak de-
ğerlendirilmektedir (Başkurt,2003).

Madde kullanımı özellikle genç-
leri tehdit eden toplumsal bir olgu-
dur. Gelişmiş toplumların sosyal ve 
kültürel olarak her geçen gün çürü-
mesine neden olan bu olgu ülkemiz-
de de artık ciddi bir sorun haline gel-
miş bulunmaktadır. Toplumun temel 
taşıyıcısı olan gençliğin bu sorun ile 
baş başa bırakılması toplumun gele-
ceğini tehdit eden en temel sorun-
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lardan biridir. Bu amaçla çok yönlü 
ve ciddi çalışmaların yapılması ge-
rekmektedir. Gerek devlet organları 
gerekse sivil toplum kuruluşları ve 
aileler bu soruna karşı gerekli duyar-
lılığı göstermelidir (Gümüş, 2011).

Çocuklarının uyuşturucu kul-
lanması her ebeveynin büyük korku-
sudur. Bu nedenle bazen şüpheye 
düşerler. Kimi zaman çocuklarının 
davranışlarından, kimi zaman okulda 
olan bir olaydan veya televizyonda 
seyrettikleri bir haberden etkilenirler. 
Yeterli bilgiye sahip olamadıkları için, 
tam olarak nasıl karar vereceklerini 
bilemezler.

Bağımlılığın sinsi süreci içerisin-
de ailede sessizliğin hâkim olduğu 
ciddi bir iletişimsizlik yaşanmakta-
dır. Anne baba eş veya çocuklar ile 
madde kullanan kişi arasında kaçı-
nılmaz bir gerginlik oluşmaya baş-
lar. Aile içinde etkileşime dayalı bir 
ilişki yerine hayatı idame ettirecek 
rol dağılımlarının yaşandığı bir süreç 
vardır. Bu süreç de ailenin acı veren 
bağımlılık gerçeğinden kaçınmasına 
ve bunun gizlenmesine sebep olur. 
Yani aile içinde bu konu konuşulma-
makta ve bu sorun yadsınmaktadır.

Gencin uyuşturucu madde 
kullanımının başlaması ile yakınları-
nın bunu öğrenmesi arasında belli 

bir süre geçmektedir. Bu süre için-
de ara sıra uyuşturucu maddeler 
kullanılırken yavaş veya hızlı bir şe-
kilde bağımlılık da gelişebilmekte-
dir. Bu nedenle yakınlarının madde 
kullanımından kuşkulanma süreci 
hastalığın seyri açısından önem 
taşımaktadır (www.ogel.net/ eri-
şim:18.04.2015).

Aileler en çok, bağımlının ev-
deki eşyaları satması ya da evdeki 
eşyalarda eksilme sonucu madde 
kullanımından kuşkulanmaktadırlar. 
Bağımlı bir kişinin belli bir süre son-
ra çevresinin değişmesi de ailelerin 
kuşku duymasına yol açan etken-
lerden ikincisidir. Üçüncü sırada ise 
fazla para harcama gelmektedir. 
Davranışların değişmesi en az kuş-
kulanma nedenidir.

Ebeveynlerin, çocuklarının 
madde kullandıklarından artık emin 
olması ve kuşku yerine kabul sü-
recinin başlaması ise uzun zaman 
alabilmektedir. Araştırma sonuçları 
gösteriyor ki, aileler, çocuklarının 
madde kullanmaya başlamasından 
ortalama iki yıl sonra onun mad-
de kullandığını öğrenmektedirler 
(Ögel, 2014).Başka bir araştırmada 
ise çocukların %18’i uçucu madde 
kullandığını belirtirken, ebeveynle-
rin sadece %1’i çocuklarının uçucu 

madde kullandığını ifade etmiştir 
(www.ogel.net/ erişim:18.04.2015). 
Bu da, anne babanın çocuklarından 
kuşkulanma ve emin olma süreci 
arasındaki zaman farkının bir gös-
tergesi olabilir. Aile içindeki bireyde 
bu kadar değişiklikler meydana ge-
tiren bir davranışın fark edilmesinin 
ve kabullenmesinin böyle bir süreyi 
kapsaması çok düşündürücüdür.  

Uyuşturucu madde kullanımın-
dan kuşkulanılsın ya da kuşkulanıl-
masın ailelerin büyük çoğunluğu, 
sorunu bir başkasının aracılığıyla öğ-
renmiştir. Bu da bağımlı ailelerinde 
bu konunun açıklıkla sorgulanma-
dığı izlenimini vermektedir. Bağımlı-
ların beşte biri ise ailelerine madde 
kullandıklarını kendileri söylemişler-
dir (Ögel, 2014).

Genel olarak bütün aileler, dina-
miklerine göre bir dengeye sahiptir. 
Bu dengenin devamlılığı önemlidir.  
Asıl soru şudur: “Dengeyi korumak 
için bireyler nasıl bedel öder?”. Aile, 
tüm insanların gelişmesini ve iyileş-
mesini bekleyebileceğimiz dünya 
üzerindeki tek yerdir. Yaralı ruhlar, 
ancak orada yatıştırılabilir ve öz de-
ğer ancak orada yükseltilebilir. Bu-
nun için ailenin öz değerinin yüksek; 
iletişiminin açık ve destekleyici, be-
lirgin, seviyeleyici ve geliştirici tarz-
da; kuralların güncel, açık, insancıl, 
esnek; gerektiğinde fikirlerin açıkça 
söylenebildiği ve sonuçların gerçek-
çi, uygun, yapıcı olması yani kısaca 
ailenin, açık bir sistem olarak var ol-
ması gereklidir (Duyan, Yolcuoğlu ve 
Artan, 2014).

Aile, farkındalıkla ilgili belli al-
gıları sistematik olarak konu dışı 
bırakarak, algılanan duruma alter-
natif açıklamalar türeterek sebep 
ve sonuç ilişkisini tersine çevirerek 
veya karıştırarak sorunların üstesin-
den gelmeye çalışır. Bu tabloda aile 
üyelerinin ihtiyaçları, istekleri ve his-
settikleri bağımlı bireylerinkine göre 
ikinci plandadır. Bu durum ailelerin 
kimliğine ve günlük davranışlarına 
iyice entegre olur ve aile sisteminin 
parçası olur. Bu aile sisteminin bü-
tün aile üyeleri için bir bedeli vardır. 
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Aile içinde fiziksel ve duygusal be-
lirtiler ortaya çıkar ve bireysel geli-
şim sıklıkla ailenin sürdürülmesi için 
feda edilir. Bu bağlamda profesyo-
nellerin müdahalesi ortaya çıkan bu 
belirtilerin hafifletilmesi ve bireysel 
gelişimin yeniden canlandırılmasıdır. 
Bunu sağlamanın yolu aile üyeleri-
ni aile sisteminden uzaklaşmalarını 
sağlamak veya sistem içindeki yer-
lerini değiştirmeye yardımcı olmaktır 
(Schmid, 2008).

Ergenin davranışlarına rehberlik 
edecek değerleri kazanması ve sos-
yal yönden sorumluluklarını öğre-
nebilmesi için, başta anne-babalar 
olmak üzere yetişkinlerden yardım 
almaya ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyacı 
karşılayan ve çocuk/ergenin haya-
tında etkili olan en önemli kurum aile-
dir. Çocukların kişilik yapılarının şekil 
almasında, aile içerisinde görülen ve 
yaşanılanlar büyük rol oynamaktadır. 
Özellikle ergenlik döneminde oto-
riteye karşı gelişen doğal tepkinin, 
anne-babalar tarafından anlayışla 
karşılanması gerekmektedir. Çün-
kü bu dönemde ergenler ana-baba 
kontrolüne karşı tepki gösterirken, 
otorite desteğine de ihtiyaç duyarlar. 
Bu ihtiyaç ve tepki çift kutupluluğu, 
ergende duygusal gerginlik yarata-
rak iç çatışmaya sebep olabilmek-

tedir. Bu nedenle, söz konusu dö-
nemlerde, anne-babalar çocuklarına 
anlayışla yaklaşmalı, sevildiklerini ve 
değerli olduklarını hissettirmeli, her 
konuda yardımcı olmalı, baskı ve 
yasaklara dayanan disiplin anlayışın-
dan şiddetle kaçınmalı, onlara daha 
çok zaman ayırmalıdır. Çocuklar, 
problemlerini evlerinde çözmeleri 
halinde problemlerinin çözümü için 
başka adres aramayacaktır(Selçuk, 
2000).

Hiçbir ebeveyn muhakkak ki 
çocuğunun uyuşturucu madde kul-
lanmasını istemez. Ne yazık ki mad-
de kullanımının olması aileye zor 
anlar yaşatmaya başlar. Genellikle 
kimseyle bu sorunlarını paylaşamaz-
lar. Çocuğunun uyuşturucu kullandı-
ğını anladığı zaman çoğunlukla tüm 
anne babalar benzer duygular ve 
zorlukları yaşar. Suçluluk, hayal kırık-
lığı, yetersizlik, inkar, öfke, çaresizlik 
vb. Bunların bilinmesi, yaklaşımı ve 
tedaviyi kolaylaştırır. Bu tepkilerin 
bir kısmını veya hepsini, değişen 
zaman dilimleri içinde vermeleri 
mümkündür. Bu duyguları belli bir 
süre yaşamaya devam ederler. Eğer 
ebeveynler bu duyguların farkında 
olursa onları kontrol etmesi, hem de 
çocuğu ve kendisi için sağlıklı adım-
lar atması mümkün olacaktır.  
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Duygulandıran Eğitim

Bu duygulardan bir tanesini 
başarıdır. Erik Hamburger Erikson 
Psiko-Sosyal Gelişim Kuramı’nda 
altı-yedi yaş civarı ile ergenliğe gir-
diğimiz zaman arasında kalan or-
talama yedi yıl boyunca hayatımızı 
sürdürmek için olan enerjimizi başarı 
duygusundan aldığımızı belirtmiştir. 
Yüksek not aldığımız bir sözlü sına-
vı, kazandığımız bir başarı belgesi, 
derece yaptığımız bir yarışma... Sı-
nıf veya okul panolarında hayattaki 
problemleri çözme yollarını oluştu-
rucu ve artırıcı sorular, duvarlarda 
hareketli üç boyutlu bulmacalar, 
sonlanmaya dört-beş hamle kalmış 

satranç müsabakaları… Bu anlamda 
bireyin kendine ve yeteneklerine olan 
güveninin doruğa çıktığı yıllar diyebi-
liriz. Hatta bu yaşlarda bağımlılık ya-
pan oyunlara da baktığınızda sürekli 
devam eden, gelişen ve başarı his-
sini veren, arkadaşına üstünlük sağ-
lamaya yarayan oyunlara yönelimin 
çoğunlukta olduğunu görürsünüz. 

Başka bir etkili duygumuz me-
raktır. Hindistan’da Sugata Mitra 
tarafından 1999 yılında yapılan bir 
çalışmada daha önce hiç bilgisayar 
deneyimi olmadığı bilinen çocukla-
rın olduğu bir mahallenin sokak du-
varına gömülü bir şekilde bilgisayar 

Psk. Dan. ve Rehber Öğretmen Ahmet Kara
Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
e-p   osta: mektup.ahmetkara@gmail.com

Bakır Devri, 
Tunç Devri, 
İlk Çağ, 
Orta Çağ, 
Yeni Çağ,                                                             
Yakın Çağ…                                                                                                                                                       
Bunları okurken zihninize belli başlı fotoğraf anıları gelebilir. Bu görün-

tüler arasında ilkokul yıllarında sınıf duvarında yer alan tarih çizelgesi olma-
sı kuvvetle muhtemeldir. Hatta benzer şekilde dört mevsimi anlatan tablo, 
sınıfın boy-kg çizelgesi, İstiklal Marşı, al bayrak, siyasi ve fiziki haritalar... 
Hatıralarımızdaki bunun gibi bazı görüntüler zihnimizde bir yerlerde muha-
faza ediliyor. Özellikle de bu görüntülere eşlik eden bir duygu varsa, tekrar 
tekrar bilinç perdemize yansıyabiliyor. Tekrarlayıcı ve kalıcı olmasını sağla-
yan etken, anıya eşlik eden duygunun şiddeti, gelişim dönemindeki motive 
gücü ve bireysel farklılığa göre değişkenlik göstermesidir. Aynı anıya şahit 
olmuş bireylerden biri gurur ve övünç duyabiliyor, diğeri aşağılık hissedebili-
yor bir diğeri ise olayı üzücü olarak hatırlayabiliyor. Bu duygular da beynimi-
zin amigdala adlı bölümünde düzenlenir ve kayıt olur (tr.wikipedi.org). Bilgi 
aktarımı, beceri eğitimi ve hayata hazırlama gibi mantıksal amaçlarla faaliyet 
sürdüren eğitim kurumlarımızdaki davranış değiştirme süreçlerinde kalıcılık 
etkisi yaratan bu duyguların eşlik ettiği faaliyetler nasıl yapılabilir?
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yerleştirilir. Kamera ile de çocukların 
davranışları gözlemlenerek kayıt altı-
na alınır. Dört ay gibi bir süre sonra-
sında kayıtlar izlenmeye başlanır. Bu 
dört ay, çocukların keşif duygusunu 
tattıkları bir süredir. Bu çalışmada, 
çocukların deneme - yanılma yo-
luyla bilgisayarın parçalarının işlev-
lerini fark ettikleri, bilgisayarı baş-
latmayı-kullanmayı öğrendikleri ve 
bilgisayarda matematiksel işlemler 
gerçekleştirdikleri görülmüştür. Yerel 
dilden başka dil bilmeyen bu ço-
cukların merak duygusuyla, İngilizce 
olarak yer alan genetik bilimiyle ilgili 
bir makaleyi çeviri yaparak öğrendik-
leri gözlemlenmiştir(www.ted.com). 
Benzer şekilde ülkemizde FATİH 
Projesi kapsamında öğrencilerimize 
tablet dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
Öğrencilerimizin ortaokul dönemin-
de bir yazılım eğitimi almamış olma-
larına rağmen, zaman içerisinde tab-
letlerdeki yazılımları değiştirerek, tüm 
android uygulamaların kurulumuna 
hazır hale getirdikleri görülmüştür. 
Her iki örnekte de merak duygusu 
süreç içinde tetiklenerek çocukla-
rın bilgisayardaki gizemi çözmeye 
yöneldikleri görülmüştür. Beceri ka-
zanımları bu duygu ile kalıcı bir hale 
gelmiştir. 

İlkokul ve ortaokul yıllarındaki bu 
anısal görüntü hafızamızla duyguları-
mızı birleştireceğimiz ne tür uygula-
ma örnekleri yapılabilir acaba? Okul 
rehberlik servisleri, psikolojik danış-
man meslektaşlarımız bu konuda 

neler yapabilirler?  Bu konuda daha 
önce çalıştığım okullarda yaptığım 
iki örneği verebilirim. Madde kötüye 
kullanımı riski taşıyan öğrencilerimi-
zin belirlenmesi sonrası birlikte onko-
loji ünitelerine ziyaretler yaptık. Mad-
de kullanımı sonucu oluşan ağız, 
dudak, gırtlak, akciğer kanserlerine 
sahip hastalarla iletişimlerde bulun-
duk. Ziyaret sonrası öğrencilerimizde 
oluşan tiksinti (temel duygularımız-
dan birisi) yüz ifadelerine yansımış 
durumdaydı. Görüşlerinde de bu du-
rumu belirtmişler, madde kullanımı-
na karşı bir tutum sergileyeceklerini 
belirtmişlerdi. İki yıl boyunca bu öğ-
rencileri izlemeye devam ettik ve risk 
taşıyan öğrenci olmalarına rağmen 
herhangi bir madde kullanımı olayı 
yaşamadıklarını gördük.  Gerçek-
leştirdiğimiz başka bir etkinlikte de 
öğrencilerimizle huzurevi ziyaretinde 
bulunduk. Yaşlı insanlarla karşılaşma 

anında öğrencilerimiz üzüntü için-
deydiler. Yaşlılarımızın konuşmaya 
başlaması, anılarını anlatmaları, öğ-
rencilerimizin dinlemeleri ve onlarla 
kurdukları iletişim ağı sonrası duygu-
larını tarif edemedikleri ve karmaşık 
oldukları, ancak kendileri ve ailelerine 
dair birçok şeyin farkına vardıklarını 
beyan ettiklerini hatırlıyorum. 

Ülkemizin nüfusunun, insan 
kaynaklarının ve eğitim ortamlarının 
düzeni gibi koşulların hayatın içinde 
eğitim yapmak için yeterli seviyede 
olmadığı aşikardır. Ancak sınıf içinde 
ve okul kapsamında gerçekleştiri-
lecek eğitimsel uygulamalarda ço-
cukların içinde bulunduğu gelişim 
dönemi özellikleri dikkate alınması 
gereken vazgeçilmez bir faktördür. 
Bu faaliyetlerde çocuklarımızın duy-
gularına da dokunur etkinlikler ger-
çekleştirilebilir. Sosyal kulüpler ve 
rehberlik dersi etkinlikleri bunu bir 
nebze sağlamaktadır. Ancak onların 
duygularını daha da hareketlendi-
rerek duyguları eğitime motive edi-
ci-itici bir güç haline dönüştürmek 
de etkili olacaktır. Bu anılar farklı bir 
etki ile kaydolacak, kendi gerçekle-
rinin oluşmasında temel taşlardan 
olacaktır. Bu tip yaşantılar, ileride her 
hatırladıklarında yüzlerinde gülümse-
meler bırakacaktır.   

Kaynakça
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build_a_school_in_the_cloud
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Cinsel Istismarının 
Önlenmesi Üzerine

Psk. Dan. Filiz Filizkıran
Üzülmez İlkokulu – Ortaokulu - Merkez / ZONGULDAK
e-posta: filizakman94@mynet.com

C insel istismarın önlenmesi noktasında, okullarda psikolojik danış-
manların yaptıkları çalışmalarla, çok önemli bir role sahip olduklarını 
düşünüyorum. Bu rolün gerekliliklerini layıkıyla yerine getirebilmek 

için yeni geldiğim okulu, çevresini, öğrencileri, velileri ve öğretmenleri tanı-
mam gerekiyordu. Atandığım okulda ilk ve ortaokul aynı binadaydı. Kadrom 
ortaokulda ancak anasınıfı olan ilkokula da görevlendirilmem istendi ve halen 
ilkokulda görevlendirme olarak çalışıyorum. Aslında her okulda bir psikolojik 
danışmanın olması gerektiğine inansam da görevlendirildiğim kurumun en 
azından aynı binada olmasının işimi kolaylaştıracağını düşünerek çalışmala-
rıma yön vermeye başladım. Ayrıca bunu göreve başladığım ilk yıl anasınıfı, 
ilkokul ve ortaokuldaki işleyişi görmek için bir fırsat olarak değerlendirdim. 
Benden önce okulda kadrolu bir psikolojik danışman bulunmamış. Baş-
ka bir okulun psikolojik danışmanı haftada bir-iki gün görevlendirme olarak 
okulumuzun yıllık planındaki çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışmıştı, an-
cak önceki yılın rehberlik hizmetleri değerlendirme raporunu incelediğimde 
bu çalışmaların içinde “cinsel istismar” ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin ve 
etkinliklerin yer almadığını fark ettim. Zaten bir-iki günde okuldaki öğren-
cileri ve velileri tanıyıp etkili çalışmalar yapabilmek pek de mümkün değil 
bana kalırsa. Bu nedenle de idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz okulumuzda 
kadrolu bir psikolojik danışmanın olmasına oldukça sevindiler ve okulda bir 
psikolojik danışmana gerçekten ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. 
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Okulun merkeze ulaşımı kolay 
ve okul şehrin gürültüsünden uzak 
bir yerde konumlanmış. Bölgede 
çoğunlukla kırsal kesimden göçle 
gelen aileler ikamet etmekte. Öğ-
rencilerin babaları genelde maden 
ocaklarında çalışıyor, annelerin ise 
çoğu ev hanımı. Okulun bulunduğu 
çevrede parçalanmış ailelere sıkça 
rastlamak mümkün ve ne yazık ki 
öğrencilerimiz arasında da anne ve 
babası ayrı olanlar var. Sıklıkla bo-
şanmış velilerimizin eski eşleriyle ve 
çocuklarıyla iletişimlerini sağlıklı bir 
şekilde sürdüremediklerini gözlem-
ledim. Öğrencilerimizin bir kısmı ya 
annesini görmeden ya da babasını 
görmeden, bazen ikisinden de uzak 
büyükanne ve büyükbabalarıyla ya-
şıyor. Aslına bakılırsa bölgede geniş 
aileler de çok fazla ve bu durumun 
olumlu yanları olabileceği gibi olum-
suz yanları da olabiliyor. “Ana-baba 
tutumları”, “çocukla doğru iletişim” 
ve “çocukta davranış yönetimi” ko-
nularında gerçekleştirdiğim seminer-
lerde birçok anne babanın “Çocuğu-
ma sınır koyamıyorum, babaannesi, 
dedesi, anneannesi, amcası, vs. 
ne yapsa çocuktur diye müsaade 
ediyor” dediğine şahit oldum. Okul-
da öğrenciler sınırlarını bilmiyor ve 
arkadaşlarının da sınırlarına saygı 
duymuyorlardı. Veliler, çocukları ile 
cinsel konular hakkında konuşmak 
istemiyor (konuşamıyor) ve çocuk-
lar birbirleriyle konuşurken cinsellikle 
ilgili yalan yanlış şeyler öğreniyorlar-
dı. Zamanla velilerin ve öğrencilerin 
çocuk ihmal ve istismarı hakkında 
bilgilendirilmeye ihtiyaç duyduklarını 
ve öğretmenlerimizin de yapacağım 
çalışmalarda benimle işbirliği içinde 
olacağını gördüm. 

Yaptığım gözlemler sonucun-
da çalışmalarıma başladım. Çocuk 
ihmal ve istismarının önlenmesi için 
öncelikle öğrencilerle çalışmalar yap-
mam gerektiğine karar verdim. Bu 
çalışmalar bir kerelik olmamalıydı ve 
sadece bilgi vermekle sınırlı kalma-
malı, yaşantısal olmalıydı. Çocukların 
sınırlarını bilmiyor olmaları şimdilik 
kendi aralarındaki küçük kavgalarla 

sonuçlanıyordu. Ancak ben kişisel sı-
nırları bilmenin, korumanın ve başka-
larının da sınırlarına saygı duymanın 
cinsel istismarın önlenmesinde de 
oldukça etkili olabileceğini düşünü-
yordum. Bu nedenle 4. sınıf öğrenci-
lerimizle (üç şube için üç ayrı günde) 
sınıf öğretmenlerinin işbirliği ile kişisel 
sınırlarımız konularında etkinlikler 
gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde okul 
bahçesinde yere tebeşirle bir çem-
ber çizerek her öğrencinin bu çem-
berin içerine gelmesini istedim. Ülke-
lerin sınırları olduğu gibi bu çemberin 
de onların (çemberin içinde kim var-
sa) sınırlarını temsil ettiğini, sınırların 
insanlarla ilişkilerimizde de var oldu-
ğu, ancak görünmediği ifade ettim. 
Kişisel sınırlarımıza girildiğinde rahat 
olamayacağımızı ve başkalarının da 
sınırları ihlal edildiğinde (örneğin, aynı 
çemberde iki kişi olduğunda) ra-
hat hissedemeyeceğini vurguladım. 
Öğrenciler birbirleriyle konuşurken 
aralarında ne kadar mesafe olması 
gerektiğine karar verdiler ve böylece 
etkinliği sonlandırdık. Cinsel istisma-
rın ve genel anlamda çocuk ihmal ve 
istismarının önlenmesi için çocukların 
haklarını da bilmeleri gerekiyordu ve 
“haklar ve sorumluluklar” konusuy-
la ilgili pano oluşturdum. Ardından 

öğrencilerin “hayır diyebilme” bece-
risini de kazanmaları için okul idaresi 
ve öğretmenlerimizin desteğiyle 5. 
sınıf rehberlik etkinlikleri içerisinde 
yer alan “hayır dersem kırılma” adlı 
rehberlik etkinliğini öğrencilerimizle 
gerçekleştirdik. İstemedikleri şeyleri 
yapmak zorunda olmadıklarını, her-
kesin kendilerini sevmesinin gerekli 
olmadığını anladılar. Son olarak da 
“iyi dokunuş ve kötü dokunuş” hak-
kında hazırlanan bir videoyu ilkokul-
daki her sınıfta izlettim ve izlerken de 
öğrencilerin videoya ilişkin konuşma-
larını sağladım. Böylece özel bölge-
lerinin nereler olduğunu (dudaklar, 
göğüs, bacak arası ve kalçalar) öğ-
rendiler. Bunun yanı sıra annelerinin 
onları yıkamasının, babalarının sarıl-
masının, doktorun kendilerini mua-
yene etmesinin, evcil hayvanın onu 
yalamasının iyi dokunuş olduğunu ve 
iyi dokunuşun onları mutlu, huzurlu 
hissettireceğini, ancak özel bölge-
lerine dokunulmasının ve bunun sır 
olmasının istenmesinin kötü doku-
nuş olduğunu ve kötü dokunuşun 
onları huzursuz, korkmuş hissetti-
receğini öğrendiler. Aynı zamanda 
vücutlarının kendilerine ait olduğunu, 
hayır deme hakkına sahip olduklarını 
ve birisi özel bölgelerine dokunmak 
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isterse veya dokunursa, neler ya-
pabileceklerini (çığlık atma, oradan 
uzaklaşma, ne olursa olsun olanları 
anne-baba, öğretmen gibi güvendik-
leri birisiyle paylaşma) kavradılar.

Çocukların kendilerini korumayı, 
cinsel istismara maruz kaldıklarında 
kimlerden yardım isteyebileceklerini 
ve neler yapabileceklerini öğrenme-
leri kadar, ailelerin de bu konuda bilgi 
sahibi olmaları gerektiğine inanarak, 
ailelerle çalışmalar için harekete geç-
tim. Sadece cinsel istismar değil, 
çocuk ihmal ve istismarı konularıyla 
ilgili velilere seminer verdim. Bunun 
yanında seminere katılan velilere 

“cinsel istismar” konulu broşürler 
dağıtarak anlatılanların kalıcı olması 
amaçladım. Okulun bir toplantı salo-
nu olmadığı için 1. sınıf velileri Pazar-
tesi, 2. sınıf velileri Salı günü olmak 
üzere, veliler şubelere göre seminere 
devam etti. Seminerler iki hafta bo-
yunca öğle aralarında verilmesine 
rağmen, maalesef velilerimizin ancak 
üçte biri seminerlere katıldı. Semine-
re katılan babaların sayısı ise ne yazık 
ki bir elin parmaklarını geçmeyecek 
kadar azdı. Bunun sebebi muhteme-
len babaların genelde madende ça-
lışmakta olmalarıydı. Seminerde dik-
katimi çeken nokta velilerin “Hocam 

siz çocuklarımıza bunları anlatın, 
biz anlatamayız” demeleriydi. Bunu 
hem çekindikleri için hem de benim 
anlatmamın daha etkili olacağına 
inandıkları için söylediklerini belirtti-
ler. Velilere çocukların bu konuda bi-
linçlenmeleri için sene başından beri 
çalışmalar yürüttüğümü ve devam 
edeceğimi söyledim. Ancak onların 
da bu konuları konuşmaktan çekin-
memeleri gerektiğinden, çocukların 
cinsel konuları merak edeceklerini ve 
bu merakın normal olduğunu, sor-
dukları sorulara uygun şekilde cevap 
vermeleri gerektiğini ve aksi takdirde 
birbirlerinden yanlış şeyler öğrenebi-
leceklerinden bahsettim. 

Elbette anne babaların çocuk-
larıyla cinsel konularda konuşmaları 
birden bire olmayacaktır ama cin-
selliğin konuşulmasının sağlanması 
bence çok önemli bir nokta. Ergen-
lik dönemiyle ilgili olarak öğrencilere 
yaptığım sunumlarda kasık tüylerinin 
nasıl temizleneceği, sperm üretimi ve 
adet kanamalarının başlamasına iliş-
kin bilgi verirken öğrencilerin utanıp 
sıkılarak ya da gülerek tepki verdikle-
rini fark ettim. İşte bunu aştığımız za-
man, cinsel konular hakkında daha 
rahat bir şekilde konuşabildiğimiz 
zaman, cinselliği normalleştirdiğimiz 
zaman cinsel istismarın da azalaca-
ğına inanıyorum. Önemsediğim bir 
diğer nokta da, istismar edilenlerin 
destek almaları gerektiği. Bilindiği 
üzere istismar edilenlerin istismar-
cı olma olasılığı daha yüksektir. Bu 
nedenle çocukların ve velilerin cinsel 
istismarı saklamamaları için bilinç-
lendirilmeleri ve psikolojik destek 
almalarını gerekliliğine inanıyorum. 
Bu farkındalığı öğrenci ve velilerimde 
oluşturabilmek için çabalıyorum. Sa-
dece iki velinin katıldığı seminerlerim 
oldu ve iki anne-babanın bile farkın-
dalık kazanması benim için önem-
liydi. Tüm bu çabalar çocuklarımızın 
ruh ve beden sağlığı için, mutluluğu 
ve geleceği için! Çocukların özgür ve 
güvende oldukları, anne-babaların 
çocukları için endişelerinin azaldığı 
bir ülke, bir dünya umuduyla…   

Psk. Dan. Filiz Filizkıran  |  Cinsel İstismarının Önlenmesi Üzerine
MAKALE
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Macera Başlıyor

Hatice Kübra Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Anabilim Dalı, 1. Sınıf Öğrencisi
e-posta: h.kubra1998@gmail.com 

Güneş kendini göstermeye başlamıştı bile. Benden başka herkes için 
sıradan bir gün doğuyordu. Memurlar çantalarını almış yoluna koyu-
luyor, esnaflar sırasıyla dükkanlarını açmaya başlıyorlardı. Oysa bu 

sabah, her sabahki gibi bir sabah değildi. Bu sabah benim için çok daha 
farklı olacaktı.   

Yeni yerler, yeni dersler, yeni ho-
calar, yeni arkadaşlar… Her şey yeni 
idi. Tek eski şey vardı, o da kendi-
miz. Tek yapmamız gereken de yeni 
olan şeylere ayak uydurmayı başa-
rabilmekti. Adımlarıma bir de merak 
duygusu eklenince hızlıca varmıştım 
kampüse. O koca, daha hiçbir yerini 
bilmediğim devasa kampüse. Daha 
sonra olduğum yerde durdum. Başı-
mı kaldırıp baktım gökyüzüne. Göz-
kyüzü öyle genişti ki insana özgürlük 
hissi veriyordu. İşte burada bizlere 
uçmayı, gökyüzünün genişliğinde 
süzülmenin nasıl bir şey olduğunu 
öğreteceklerdi.

Sora sora bulmuştum hocamın 
odasını. Kapıyı tıklatarak içeri gir-
dim. Tabi koltuk altıma sıkıştırdığım 
merak ve heyecanımla birlikte. So-
nunda öğrenci kartımı aldım. Kartın 
üstünde ismim yazıyor, altında da 
rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
yazıyordu. Aldığım bu kart sayesin-
de kurduğum o harika hayallerime, 
planladığım hedeflerime koca bir 
adım daha yaklaşmıştım. Odadan 
çıkıp yürümeye başladım.

Bir anda birkaç ay öncesine git-
tim. LYS’den sonra tercihler döne-
mine. Fikir almak için insanlarla ko-
nuştuğumda, bana dedikleri klasik 

cevap “Her sabah uyandığında işine 
mutlu gideceğin bir mesleği seç ev-
ladım.” olurdu. Evet, sanırım benim 
icin o meslek psikolojik danışman-
lıktı. Gerçekten de her sabah uyan-
dığımda mutlu ve heyecanlı bir şe-
kilde gidecektim işime. Neden mi? 
Çünkü PDR bana göre istediklerimi 
yapabileceğim harika bir bölümdü. 
Şöyle düşünelim günlük hayatımız-
da konuştuğumuz konularda büyük 
bir yer kaplayan ‘eğitim sorunu’ nu 
çözmek için bir seyler yapabilirim. 
Benden sonra gelecek öğrenciler 
için faydalı işlerde bulunabilirim. Bi-
zim için en önemli kesim olan genç-
lerimizle alakalı iyi işler başarabilirim. 
Bu düşünceler arasında varmıştım o 
devasa tiyatro yerine.

Bu beş gün sürecek oryantas-
yon dersimiz başlamıştı bile. Bu-
günden itibaren artık ben herhangi 
bir öğrenci değildim; ben büyük ha-
yalleri olan bir PDR öğrencisiydim. 
Önümdeki dört yıl boyunca da ho-
calarımın yardımıyla, azimle çalışa-
rak elimden gelenin en iyisini yapa-
caktım. Bakalım kurduğum hayalleri 
gerçekleştirebilecek, PDR alanında 
çok iyi bir akademisyen olabilecek 
miydim?   
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Biz Kimiz?
Ne Iş Yaparız?

Psk. Dan. Havva Sağlam
Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi
e-posta: hawa.107@windowslive.com

Son zamanlarda kendime en çok sorduğum soru Okul psikolojik da-
nışmanları ne iş yapar? Bizler 4 yıllık üniversite eğitimimiz boyunca 
psikolojik danışmanın sahip olması gereken nitelikleri günlük yaşan-

tımıza dahi ilmek ilmek işledikten sonra mezun olan, ‘farklılıklara saygı’, 
‘empati’, ‘saydamlık’ özelliklerini tam içselleştirip kendini gerçekleştirme yo-
lunda ilerlerken okullara ‘rehberlik’ görev tanımıyla atanıyoruz. Bildiğimiz ve 
öğrendiğimiz esas şey ‘insan biriciktir’ ve amacımız da gittiğimiz okullarda 
dokunduğumuz hayatlara bunu anlatabilmek…
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Hepimizin içinde kendini ger-
çekleştirmeyi bekleyen okunmak 
istediğimiz hayatlar var. Tam işe ko-
yulmuşken günümüz toplumunda 
henüz yeni yeni gelişim döneminde 
olan ‘psikolojik danışmanlık ve reh-
berlik’ kavramına dair oturmayan 
bilgilerin olduğunu çalışma orta-
mında fark ediyoruz. İki tercih kalı-
yor bize ya alanın bütün kapsamını 
koruyarak çalıştığımız kurumda her-
kese dik durmak ya da ufaktan içi-
miz sinmeyerek de olsa bize verilen 
küçük işlere o anki rahatımız bozul-
masın diye ses etmemek. Mücadele 
mi? Sinmek mi? 

Mücadele deyip geçmemek 
lazım. Daha okula ilk adım attığınız 
gün “Rehberlikçiler ne iş yapıyor ki?” 
der mesai arkadaşınız alay ederek. 
Siz hazır cevap biriyseniz bile önce-
likle öğrenciyi düşünmek zorundası-
nızdır “Ya söyleyeceğim bir söz daha 
sonraki günlerde bir öğrenciyle ilgili 
bir çalışma, arkadaşımla ortak çalış-
mamı etkilerse diye?” düşünürsünüz 
de boşadır; çünkü siz şimdiden ça-
lışma ortamınızdaki yalnızlığınızdan 
bihaber durumdasınızdır.  “Ben bu 
işi yapamam, öğrencinin gözünde 
psikolojik danışman bu izlenimi ver-
memeli” dediğiniz an bütün kapıların 
yüzünüze kapandığı andır. Siz artık 
çalıştığınız okulda idareciler tarafın-

dan işten kaçan, öğretmenler tara-
fından kendini beğenmiş odasına 
kapanmaya mahkum “rehberlikcisi-
nizdir.” Ya sessizce kendinize çeki-
düzen verirsiniz ki bunun yolu dört yıl 
aldığınız, öğrendiğiniz her şeyi bir ta-
rafa koyup düzene uyum sağlamak 
demektir ya da psikolojik danışman 
ve rehber öğretmen olarak kendiniz 
çalıp kendiniz söyleme durumunda 
kalırsınız.  Eğer duruşunuzu bozma-
yıp küsmezseniz sizi kabul etmeleri 
zaman alır. Bir psikolojik danışmanın 
çalıştığı okulda verim almaya baş-
laması bana sorarsanız en az iki yıl 
alır. Tüm bu kargaşalar içinde ken-
dinizi sorgularsınız “Ben kimim ne-
yim?” diye. Hatta sonra şaşırırsınız? 
Gerilememi yaşıyorum ne oluyor? 
Kendim psikolojik danışmanım ama 
kendime sürecek ilacım yok?

Belki şu kısa zaman da göreve 
yeni başlayan meslektaşlardan kim-
se benim kadar bu süreci sorgula-
mamıştır. “Neden bu kadar karam-
sar yazmış bu yazıyı herhalde  hep 
olumsuz yaşantıları oldu” diye dü-
şünebilirsiniz. Cevabım “hayır” ama 
şu bir gerçek ki bunu kimse inkar 
etmesin şu an hangi okula giderse-
niz gidin herkes kendine göre bir yol 
tutturmuş gidiyor. Kimi idareci gibi 
davranıyor, kimi öğretmen, kimi -mış 
gibi yapıyor ve yapmaya çalışıyor.  

Kimiz biz o zaman işimiz ne, işimizi 
yapmak için neden etrafımızdakilere 
kendimizi anlatmak zorundayız? 

Bir İngilizce öğretmeni “Ben 
matematik anlatamam!” diye her 
an alanının sınırlarını çizmek zorun-
da mı? Okul rehber öğretmenlerinin 
çalışma şartlarına baktığımızda ül-
kedeki okul sayısı kadar ‘rehberlik 
hizmeti’ çeşidi vardır. Okul psikolojik 
danışmanının işi okulda ruh sağlığı 
ve rehberlik hizmeti vermektir. Bu 
hizmeti yerine getirirken meslek-
taşlarımın önüne engeller çıktığını 
düşünüyorum. Engel çıkma nedeni 
PDR alanının yeterince tanınmıyor 
olmasıdır. Bunların üzerine özellik-
le parantez açarak deneyimlediğim 
ve ifade etmek istediğim bir nokta 
daha var. PDR alanından da öğrenci 
alacağını ilan eden bir yüksek lisans 
programına başvurdum. Mülakat sı-
rasındaki gözlemlerime göre mezu-
niyet ortalaması benimkinden daha 
düşük olan ve yeterliliği de benden 
daha düşük düzeyde olan psikolo-
ji mezunu arkadaşlarım programa 
kabul edildi. Maalesef ben edilme-
dim. Kendime ait yetersizliğim de 
vardı belki ama tek sebep bu değildi 
şüphem yok. Ve o gün kendime bu 
soruyu defalarca sordum. Neresiy-
di bizim yerimiz? Nereye kadar bu 
üvey evlatlık?   
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Sessizler Dünyasında 
Bir Psikolojik Danışman

Ülke koşullarında PDR mezun-
larının en yoğun istihdam edildiği 
alan okul psikolojik da-nışmanlığı 
alanıdır. Bu alandaki, yani okullar-
da sunulan PDR hizmetlerine ilişkin 
yoğun bilgi ve uygulamalar üniversi-
telerde öğrencilere verilir. Bu bilgiler 
çoğunlukla eğitsel ve kişisel-sosyal 
gelişim alanlarına dönüktür. Bunun 
dışında çoğu üniversitede sadece 
bir dönem-ik verilen özel eğitime 
giriş dersi okutulmaktadır. Bu ders 
kapsamında özel eğitime gerek-sini-

mi olan bireylerin engellilik alanlarına 
göre genel özellikleri anlatılmaktadır. 
Ancak bu ders içeriği mezun oldu-
ğunda çoğu okul psikolojik danış-
manı olarak çalışacak olan PDR 
öğrencileri için yetersiz kalmaktadır. 
Yukarıda söz ettiğim gibi normal da-
ğılımın dışında kalan tüm popülas-
yonun normal dağılım içindeki birey-
lerden daha çok PDR hizmetlerine 
gereksinimi olduğunu söyleyebiliriz. 
Özellikle ötekileştirmeme, farklılıkları 
kabul etme ve empati becerilerinde 

Uzm. Okul Psk. Dan. Cennet Erdoğmuş Zorver
Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi Altındağ / Ankara
e-Posta: cenneterdogmus@gmail.com

“Normal” nedir, “normal dağılım eğrisi” nedir, ilk üniversite sıralarında öğ-
renmiştik. Normal dağılım eğrisinde ne kadar uçlarda isek o kadar farklı 
olduğumuzu, ne kadar ortalarda isek normal olduğumuzu yorumlamayı öğ-
renmiştik. İş alanımıza göre bize gelecek danışanların ve öğrencilerin nor-
malden ne kadar farklılık gösterdiklerine göre uygulayacağımız yöntem ve 
stratejileri belirleyecektik. Zaten bir görevimiz de bu normalden uzaklaşmış 
olanlar -yani toplumsal, okul ve hukuki kurallara uymayanlar- ile çalışmaktı. 
Çalışma alanımızda ilk aklımıza gelenler bu tip sorun alanları idi. Peki öyle 
oldu mu?
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yetersiz bir toplum olduğumuzu göz 
önüne alırsak, okullarda önceliğimiz 
bu farklılıklara sahip olan öğrencilere 
öncelikli ve hızlı bir biçimde hizmet 
sunabilmektir. Sahada çalışanlar 
neden bu önceliğin gerektiğini siz-
lere çok pratik bir şekilde anlatabi-
lirler. Okullar..... Sadece akademik 
alanda değil bireyin tüm gelişimine 
destek olan öğrenme ortamlarıdır. 
Özel eğitime gereksinimi olan öğ-
renciler bu öğrenme ortamlarında 
diğer normal öğrencilere göre daha 
zor öğrenebilmekte, dışlanabilmek-
te, kendini ifade edememektedirler. 
Bu bağlamda kaynaştırma uygula-
maları okullarda zorunlu tutulmakta, 
okul yöne-timleri, öğretmenler ve 
diğer normal öğrenci velileri arasın-
da kabul görebilmesi için çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu noktada okul 
psikolojik danışmanları, bu sürecin 
yönetiminde baş rolü oynamaktadır. 
Okul yönetimi, öğretmenler, diğer 
normal öğrenciler ve velileri, özel 
eğitime gereksinimi olan öğrenciler 
ve velileri kaynaştırma uygulamaları-
nın sağlıklı yapılabilmesi için bilgilen-
dirmekle, yönlendirmekle sorumlu-
dur. Okul psikolojik danışmanları bu 
çalışmaları yürütürken hangi bilgi ve 
donanıma sahip olmaları gerektiği 
konusunda yetersizlikler yaşayabil-
mektedir. Bu bağlamda PDR lisans 
eğitiminde okullardaki özel eğitim 
gereksinimi olan bireylere sunulan 
PDR hizmetlerinin daha geniş içerik-
te verilmesinin alana katı sağlayaca-
ğını düşünmekteyim.

Yazının bu kısmına kadar “kay-
naştırma uygulamaları kapsamın-
da bir okul psikolojik danışmanın 
görevleri ve gereksinimleri nedir?” 
kısmına değindik. Normal- herhan-
gi bir engeli olmayan- okullardaki 
normal dağılımın dışında kalan özel 
eğitim gereksimi olanlar ile ilgili okul 
psikolojik danışmanının ne yaptığını 
tartıştık. Yazının başlığında ve ilk pa-
ragrafında ifade ettiğim gibi... Nor-
mal nedir? Kime göre normal? Neye 
göre normal? Tüm öğrencilerin nor-
malde normal kabul edilmediği bir 
okulda nasıl hizmet verilebilir? Nor-

mal dağılım eğrisinin uçlarında kal-
mış, normal eğitim ortamında eğitim 
göremeyecek düzeyde engele sahip 
olmalarının yanı sıra, yetersiz kalan 
(okul yönetiminin, öğretmenlerin ve 
diğer normal öğrenciler ve velilerin 
dışlaması, ötekileştirmesi vb. ne-
deniyle) kaynaştırma uygulama-ları 
nedeniyle normal okuldaki eğitimini 
yarıda bırakarak bir araya toplanmış 
olan bir grup düşünün. Tümü işitme 
engelli öğrenciler... Kime göre nor-
mal? Okul bahçesinin dışına çıktığı-
nızda siz normalken, okul bahçesi-
nin içinde anormal olan sizsiniz.

Bu tip okullara gelene dek top-
lum içinde kabul görmemiş, kendi-
ni hep yalnız hissetmiş, kendi ailesi 
içinde bile anlaşılamamış bireyler 
yalnız olmadıklarını fark ederler. Öz-
güvenleri artar ve sosyalleşebildikleri 
için yardıma ve gelişime ve değişime 
daha açık hale gelirler. Bu durumun 
engelli okullarında görev yapan okul 
psikolojik danışmanları için avantaj 
olduğu söylenebilir. Nitekim sizler 
onlara katkı sağlamak için istekli 
iseniz, onlar kendilerini açmaya ve 
sizi kendi dünyalarına almaya daha 
açık haldedirler. Öğrencilerin yanı 
sıra veliler de benzer profile sahiptir. 
Bir gün baktığınızda üç-beş velinin 
kantinde oturup -farkında olmasalar 
da - destek grubu yaptıklarına şahit 
olabilirsiniz. Benzer yaşantılar, ben-
zer duygular....

Bu bağlamda belirli bir engel 
grubunun eğitim gördüğü herhangi 
bir engelli okuluna okul psikolojik 
danışmanı olarak görevlendirildi-

ğinizde, yukarıda söz ettiğim gibi 
bahçenin içinde anormal siz görün-
seniz de mesleğinizi profesyonel bir 
biçimde yürütebilmek için te-mel 
prensibiniz onları tüm yönleri ile ta-
nımak olmalıdır. Benim düştüğüm 
en büyük yanılgı bu olmuştu. İşitme 
engelliler okulunda görev yapaca-
ğım belli olduktan sonra, onların 
sadece konuşmuyor ve duymuyor 
olduklarını sanmıştım. Kişisel-sos-
yal özelliklerinin, bilişsel ve duygusal 
özelliklerinin ve akademik perfor-
manslarının yaşıtlarından anlamlı dü-
zeyde farklılık gösterdiğini, kavram 
haritalarının son derece sınırlı oldu-
ğunu işe başlayınca anlamıştım. Bu 
tip bilgilere daha önce sahip olsay-
dım, işitme engellilere dönük işlevsel 
PDR hizmeti sunabilmek adına bir 
eğitim alabilirdim. Ya da okuyabilir-
dim... Tabi ki hiçbir şey için geç de-
ğildi ve kendilerine uzanmak isteyen 
bir yardım elini tuttu bu koca yürekli 
sessiz çocuklar. Sessizliğin içindeki 
işaretleri onlarla birlikte öğrendim, 
onlarla birlikte yemek yedim, mu-
habbet ettim. Profesyonel bilgi ve 
deneyimlerimi bu yaşantılarımla har-
manlayabildim.

Ve sessizlerin dünyasının sesi 
olabildim. Her iş sevgi ve emek is-
ter. Psikolojik danışmanlık mesleği 
belki daha çok ister. Ama özel eğiti-
me gereksinimi olan bireylere dönük 
psikolojik danışmanlık daha daha 
daha çok ister. Okul psikolojik da-
nışmanları olarak sevginiz, hevesiniz 
ve emeğiniz hiç eksilmesin!   
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Bireysel Gereksinimli 
Öğrencilerin 
Sosyal Kabulünü 
Artırmak

Psikolog/Pedagog Meral Ateşoğlu
Emekli

Kaynaştırma ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) kapsamındaki 
bireysel gereksinimli öğrencilerin bireysel farklılıklarının, eğitim-öğre-
tim sürecinde sosyal kabulü azalttığı gözlenmektedir. Bireyin bir sınıfın 

(grubun) katılımcı, aktif üyesi olabilmesi sosyal ve akademik anlamda sınıfla 
bütünleşmesi olarak tanımlanan sosyal kabul, eğitim süreci kazanımları için 
bir önkoşuldur. Okul yıllarında akranları tarafından kabul edilmeme, çocu-
ğun ileri yaşlardaki yaşamında etkili olmaktadır. Yalnızlık, okulu terk etme, 
düşük iş performansı, suça eğilim gibi problemler yaşanabilir. Bu nedenle 
eğitim sürecinde kaynaştırma ve BEP programlarının temel aracı; bireysel 
gereksinimli öğrencilerin akranları ile etkileşim kurmaları ve akranları tarafın-
dan kabul edilmelerinin sağlanmasıdır. Bireylerin benzerlikleri sosyal kabulü 
kolaylaştırırken farklı özellikler sosyal kabulün düşük olmasına yol açabilir.

Öğrenme güçlüğü yaşayan 
çocukların, okuma-yazma, anla-
ma, matematik becerileri açısından 
farklılıkları veya üstün zekalıların 
öğrenme hızları ve kapasiteleri farklı 
görülmelerine neden olabilir.

Bireysel gereksinimli öğrenciler;
• Arkadaşları ile iletişim kurmak-

ta güçlük çekerler,
• Tepkisizlerdir,
• Genellikle yalnızlardır,
• Alıngan ve duygusallardır,
• Çekingen veya ataktırlar,
• Sosyal becerileri yetersizdir,
• Akademik başarıda güçlük çe-

kerler ve
• Akranlarının öğrenebildiniz be-

cerileri kazanmakta zorlanırlar.

Sınıf öğretmeni ile sınıfındaki 
akranların bireysel farklılıklara ilişkin 
deneyimleri yoksa, bireysel gerek-
sinimli öğrenciden çekinebilir, nasıl 
davranacaklarını bilemeyebilir ve 
endişe duyabilirler.

Çocukların ve öğretmenin bil-
gi ve deneyim eksikliği, doğrudan 
önyargı ve korkuya dönüşebilir. Bu 
nedenle de birçok çocuk bireysel 
gereksinimli akranlarını oyun ya da 
sınıf arkadaşı olarak tercih etmeye-
bilir.

Bireysel gereksinimli öğrencile-
rin sınıf ortamında sosyal kabul-
lerini etkileyen faktörler;
• Bireysel gereksinimli çocuğa 

ilişkin faktörler (farklılıkları, aka-
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demik başarısı, sosyal davra-
nışları, sosyal becerileri) ve

• Öğretmen ve akran tutumları 
olarak açıklanabilir.

• Bireysel gereksinimli çocuklar 
arkadaşlarını gözlemleyebilir, 
ama taklit edemeyebilir. Sınıf 
öğretmeni ve diğer çocuklar 
bu öğrenciyi kabul etmeyebilir.

Sosyal kabulün ön koşulu etki-
leşimdir. Sosyal kabulü artırmak için 
yapılacak uygulamaların ön koşulu 
ise grubun (sınıfın) etkileşiminin ve 
tutumlarının gözlemlenmesi ve de-
ğerlendirilmesidir.

Bunun için sınıf içi uygulamalar-
da temel amaç;
• Sınıfın (grubun) sosyal beceri 

yetersizliklerini belirlemek,
• Problem davranışlarını analiz 

ederek, bu davranışlara yol 
açan beceri eksikliklerini gi-
dererek uygulamalar düzenle-
mek,

• Çocukların yetersiz olduğu 
sosyal becerileri sınıf olarak 
öğrenmelerini sağlamak ve

• Öğrenme sürecini olumlu di-
siplin anlayışı ile planlamaktır.

Sosyal Kabulün Sınıf Etkileşiminin 
Değerlendirilmesi

Bireysel gereksinimli öğrenci-
lerin sosyal kabul düzeyleri sınıf içi 
etkileşim ve bu öğrencilere yönelik 
tutumlar farklı yöntemlerle değer-
lendirilebilir.

Öğretmenler, rehber öğret-
menler farklı ortamlarda öğrencileri 
gözlemleyerek sosyometrik ölçüm-
ler yaparak ve tutum ölçekleri kul-
lanarak bireysel gereksinimi olan, 
olmayan çocuklar etkileşimlerini, 
sosyal kabullerini gözlem ve sos-
yometri teknikleri ile değerlendire-
bilirler.

Gözlem: Sınıf içi etkileşimi 
doğrudan gözlemleme, bireysel 
gereksinimli öğrencilerin etkileşim 
davranışlarının örüntüleri ve etkile-
şimi artıran/azaltan ortamlar hak-
kında doğru ipuçları verir.

Sosyal kabulün, sınıf etkileşimle-
rinin değerlendirilmesi gözlemin 
etkin olabilmesi için bireyselleş-
tirilmiş gereksinimli öğrencinin;
• Akranları ile iletişim sıklığı,
• Nasıl etkileşime girdiği,
• Hangi öğrencilerle daha kolay 

etkileşime girdiği,
• Hangi ortamlarda etkileşimin 

arttığı / azaldığı,
• Etkileşimi kurabilmek ve sür-

dürebilmek için gerekli beceri-
lere sahip olup olmadığı ve

• Etkileşimin sonuçlarının neler 
olduğu saptanmalıdır.

Gözlem kayıt teknikleri etkin 
kullanılarak; davranışın tanımlan-
ması, davranışın sıklığını, süresini, 
şiddetini artıran / azaltan faktörlerin 
belirlenmesi sağlanmalıdır.

Sosyometri: Grup içerisindeki 
etkileşimi ve kişilerarası ilişkileri ni-
teliksel yöntemlerle değerlendiren 
bir tekniktir.

Bireysel gereksinimli öğren-
cilerin diğer öğrencilerle etkileşim 
örüntülerinin belirlenmesi ile öğren-
cilerin etkileşimlerine ilişkin ayrıntılı 
bilgi toplanabilir.  

Sosyometrik teknikler öğrenci-
lerin farklı etkinlikler için hangi arka-
daşları seçtiklerini, sosyal statülerini 
akranların en fazla kabul ettiği ya da 

reddettiği arkadaşlarını belirlemede 
önemli bilgi sağlar. 

Bu bilgiler doğrultusunda plan-
lanan uygulamalar ve uyarlamalar 
sosyal kabulün artmasında önemli 
rol oynar.

Sosyal Kabulün Artırılması için 
Neler Yapabiliriz

Bireysel gereksinimli çocuğu ha-
zırlamak için;
• Sınıf işleyişi ve kuralların öğre-

tilmesi,
• Akademik becerilerin destek-

lenmesi ve
• Sosyal beceri eğitimi ile sosyal 

beceri gelişimi sağlanmalıdır.
Akranları hazırlamak için;

• Bireysel farklılıklar hakkında 
farkındalık sağlamak için bilgi 
vermek,

• Benzeştim etkinlikleri planla-
mak ve

• Akran öğretim sistemini oluş-
turmak etkili olacaktır
 
Bireysel gereksinimli olan ve 

olmayan öğrencilerin etkileşimle-
rini artırmak için sosyal etkileşim 
fırsatları yaratmak, arkadaşlıkların 
devamını sağlamak için olumlu rol 
modeller desteklenmelidir.   
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“Odağımız 
Çocuklarımız” 
Veli Odak Grup 
Çalışmaları

Psk. Dan. Adil Rodoslu
ODTÜ GV Özel Ortaokulu
e-posta: arodoslu@odtugvo.k12.tr

Psk. Dan. Gülizar Göğnar
ODTÜ GV Özel Ortaokulu

Uzm. Psk. Dan. Serap Bınar
ATAK ODTÜ GV Özel Ortaokulu

Uzm. Psk. Dan. Güler Dural
ODTÜ GV Özel Ortaokulu

Bilindiği gibi okul psikolojik danışmanları ile veliler arasında kurulacak 
iletişim oldukça önemlidir. Bu makalemizde her düzeyde sıklıkla ya-
şanan ebeveyn-çocuk sorunlarının çözümüne yönelik davranış ve 

tutumları uygulama örnekleri ile tanıtmak ve benimsetmek amaçlanmıştır. 
Okulumuz PDR Servisinde görevli okul psikolojik danışmanları tarafından, 
bireysel çözüm önerilerine gereksinim duyulan bazı sorunlara daha etkin 
çözümler sağlanabileceği görüşüyle, küçük veli gruplarına “Odağımız Ço-
cuklarımız” başlığı altında eğitimler verilmektedir.

m a k a l e
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Odağımız Çocuklarımız isimli bu 
eğitim çalışmalarımızda önce her 
sınıf düzeyi için sorun alanları belir-
lenmektedir ve eğitim verilen anne-
babaların sayısı on beş katılımcıyla 
sınırlanmaktadır. Çalışmalar bir veya 
iki oturum halinde gerçekleştirilmek-
tedir. Aşağıda bu oturumlarla ilgili 
programımız tanıtılmıştır:

Odağımız Çocuklarımız         
Çalışma Programı
1. Sorun alanlarının belirlenmesi
“Ergenle İletişim”
• 6. ve 7. sınıf velilerine yönelik
 “Ön Ergenlik”
• 5. sınıf velilerine yönelik
 “Sınav Kaygısı”
• 6, 7. ve 8.  sınıf velilerine yönelik
 “Etkili Bilgisayar ve İnternet Kul-

lanımı”
• 5, 6, 7, 8. sınıf velilerine yönelik
  “Ergenlikte Arkadaşlık İlişkileri”
• 7. ve 8. sınıf velilerine yönelik

2. Sunum ve grup etkinliklerinin 
hazırlanması
• Her iki sınıf düzeyi için görevli 

psikolojik danışman tarafından 
konu ile ilgili bilgilerin sunum 
olarak düzenlenmesi

• Uygulamalı ve/veya yazılı etkin-
liklerin hazırlanması

• Oturumların program akışının 
düzenlenmesi

3. Grup içi iş bölümü ve takvimin 
hazırlanması
• Veliler için dosya, yaka kartı, 

değerlendirme anketi ve teşek-
kür belgelerinin hazırlanması

• Etkinlik ve sunum materyalleri-
nin hazırlanması

• Oturum tarihlerinin belirlenmesi 

4. Duyuru yapılması, veli 
başvurularının alınması
• Okulun web sitesinde duyuru 

ve başvuru formunun yayımlan-
ması 

• Öğrenciler aracılığıyla duyuru 
yazısının gönderilmesi

5. Veli gruplarının oluşturulması 

6. Uygulamalar
• Katılımcıların etkin ebeveyn tu-

tumlarına ilişkin farkındalıklarını 
artırmak amacıyla, çalışmalarda 
her katılımcı için grup aidiyetinin 
sağlanması, güven ortamının 
oluşturulması ve etkin paylaşı-
mın gerçekleştirilmesi

• Hazırlanmış materyalin beceri 
kazanımlarına yönelik uygulan-
ması

7. Değerlendirme ve raporlama
• Değerlendirme anketlerinin ça-

lışmanın sonunda toplanması
• Anket sonuçları ve geri bildirim-

lerin değerlendirilerek okul ida-
resine bildirilmesi

• Tamamlanan çalışma sonunda 
tüm materyalleri içeren bir dos-
yanın hazırlanması

Görüldüğü gibi velilerin gereksinim-
lerinin belirlenmesinden program 
değerlendirme aşamasına değin bir 
planlama yapılmaktadır. Aşağıda da 
“6. Uygulamalar” başlığı altında yü-
rütmüş olduğumuz bir “Ergenle İleti-
şim” odak grup çalışması ile ilgili bir 
programın akışı tanıtılmıştır:

“Ergenle İletişim” Konulu Odak 
Grup Çalışmasının Program Akışı
• Ergenle İletişim-I. Oturum
1. Tanışma
2. Grubun Amacını Açıklama
3. Okulumuzdan Bir Araştırma: 
    a) Ebeveyn Gözünden Ergenler
    b) Ergen Gözünden Ebeveynler
4. Ergenlik Dönemine Genel Bakış
   a) Gelişim Özellikleri ve Görevleri
   b) Aile–Genç İlişkilerinde Temel 
Değişimler
   c) Cinsellik ve Duyguların Bütün-
leşmesi
   d) Ergen ve Odası
• Ergenle İletişim-II. Oturum
1. I. Oturumun Özeti
2. İletişime Farklı Bir Bakış: Resimler 
3. Ergenle İletişim Kurma: 
   a) Çocuğunuzla Neler Konuşabi-
lirsiniz?
   b) Çocuğunuzla Nasıl Konuşma-
lısınız?
4. İletişim Engelleri
5. Ailelere Öneriler
6. Sonlandırma

Velilerimizle yapmış olduğumuz 
bu odak grup çalışmalarının yarar-
lı sonuçlar ürettiğini düşünüyoruz. 
Umuyoruz ki; bu çalışmamız mes-
lektaşlarımızın yeni fikirler geliştirme-
sine katkı sağlayabilir.   
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Bir Rehberlik 
Servisi Projesi: 
Anne – Baba Okulu

Uzm. Psk. Dan. Berrak Görbil
ODTÜ G.V Özel Lisesi
e-posta: bgorbil@odtugvo.k12.tr

Sağlıklı bireyler yetiştirmek üzere çıkılan yoldaki en önemli yapı taş-
larından birisi, çocuklarının sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini 
destekleyebilmeleri için anne-babalarla bir araya gelerek çalışmaktır. 

Anne baba olmanın her geçen gün daha fazla bilgi ve çaba gerektirdiği 
günümüzde çocuğun gelişim ve eğitim sürecine anne ve babayı da aktif bir 
şekilde katmak, eğitimden istenen sonucun alınabilmesi için en önemli şart-
lardan birisidir. Bu sonucun alınabilmesi aile ve eğitim kurumunun işbirliği ile 
gerçekleştirilebilir. Çocuğun eğitiminin sadece onu bilgi sahibi yapmak ve 
sınavlara hazır hale getirmek olmadığının ebeveynler tarafından bilinmesi ve 
sürece dahil olmaları,  sağlıklı bir şekilde yol alınmasını sağlar. 

Tüm bu düşüncelerden yola 
çıkılarak hazırlanan “Anne-Baba 
Okulu” projesi daha önce Bursa’da 
çalıştığım özel bir okulda, ilkokul 
hazırlık ve 1. sınıf anne babaları için 
planlanmış ve uygulanmıştır. Her 
iki grup için dörder oturum olarak 
hazırlanmış, her oturumda farklı bir 
konu ele alınmış ve bu konular üze-
rinde çalışmalar yürütülmüştür.

Hazırlık sınıflarının anne babala-
rı için ilk oturumun konusu “Altı yaş 
gelişim dönemi özellikleri”; 1. sınıf-
ların anne babaları için de ilk oturu-
mun konusu “Yedi yaş gelişim döne-
mi özellikleri” olarak belirlenmiştir.Bu 
yaş dönemlerine ait fiziksel, bilişsel, 
dil gelişimi, sosyal gelişim ve duygu-
sal gelişim alanlarında bilgiler veril-
miştir. Altı ve yedi yaşlardaki çocuk-
ların fiziksel gelişimleri büyük-küçük 
kas gelişimi, hareketlilikleri detaylarla 
açıklanmış,aileler de kendi çocukla-

rıyla ilgili gözlemlerini aktararak pay-
laşımda bulunmuşlardır.Altı ve yedi 
yaş çocuklarının bilişsel gelişimleri ile 
ilgili bilgi verirken algılama, kavram 
gelişimi ve hatırlama konularına da 
değinilmiş,zihinsel gelişimi destekle-
mek için ailelerin neler yapabilecek-
leri üzerinde durulmuştur.Dil gelişimi 
konusunda ailelerin çocuklarıyla ilgili 
çok net gözlemleri olduğu farkedil-
miş, genel özellikler konuşulduktan 
sonra sorun çözme ve mantık yürüt-
me ile ilgili ailelerin paylaşımlarına fır-
sat verilerek yapılabilecekler, örnek-
ler üzerinden konuşulmuştur.Bu yaş 
düzeyinde sosyal gelişim alanında 
çocuklarda gözlemlenebilecek dav-
ranışlar yine ailelerin verdiği örnek-
lerle birlikte paylaşılmış,sosyal gelişi-
mi desteklemek için ailelerin üzerine 
düşen sorumluluklar konuşulmuştur.
Duygusal gelişim alanının özellikleri 
anlatılırken de ailelerin çocuklarını 
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anlamakta en çok zorlandıkları ala-
nın bu alan olduğu, nasıl bir yakla-
şım içinde olmaları gerektiği ile ilgili 
olarak bilgilendirilmeye ihtiyaçları ol-
duğu farkedilerek, yine bilgilendirme 
ve örnekler üzerinde tartışma şeklin-
de oturum yürütülmüştür.Oturumun 
sonunda anne babaların bu yaş dö-
nemi çocuğuna nasıl yaklaşmaları 
gerektiği, ailelerin fikirlerini ve uygu-
lamalarını paylaşmaları ile tartışılmış, 
yapılabilecekler aktarılmıştır.

İlk oturumlarda grupların yaş 
dönemi özellikleri anlatıldıktan son-
ra; diğer oturumların konuları, her 
iki yaş grubunda ayrı ayrı yapılan 
aile görüşmeleri, okul içi öğren-
ci gözlemleri ve okulun sınıf/branş 
öğretmenlerinin görüşlerinden yola 
çıkılarak ihtiyaçlar doğrultusunda 
belirlenmiştir.Her iki grubun ikinci,ü-
çüncü ve dördüncü oturumlarında 
“Anne-Baba Tutumları”, “Özgüven 
ve Sorumluluk”, “Uyum ve Davranış 
Bozuklukları” konuları çalışılmıştır.

Anne-baba tutumları;  “Aşırı 
Baskıcı ve Otoriter Tutum”, “Çocuk 
Merkezli Tutum”, “Mükemmeliyet-
çi Tutum”, “Aşırı Koruyucu Tutum”, 
“Kararsız Tutum” ve “Demokratik 

Tutum” alt başlıklarında ele alınmıştır.
Her bir tutumdaki anne-baba davra-
nışları farklı yönleriyle ele alınmış, bu 
tutumların çocuğun kişilik gelişimi 
üzerindeki etkileri ve sonuçları açık-
lanmıştır. Oturumun sonunda bir tar-
tışma ortamı oluşturulmuş, isteyen 
anne ve babalar kendi tutumların-
dan ve deneyimlerinden sözederek 
diğer anne babalarla fikirlerini pay-
laşmışlardır.

Her iki grubun da üçüncü otu-
rumlarında, “Özgüven ve Sorumlu-
luk” başlığı altında, sorumluluk ve 
özgüvenin tanımları ayrı ayrı yapıl-
mış; sorumluluk alt başlığı altında 
sorumluluğun sınırları, sorumluluk 
kazandırma bilinci, sorumluluk ka-
zandırmada ailenin rolü, sorumluluk 
duygusunu kazandırmak, yaş düze-
yine uygun sorumlulukların verilme-
sinin önemi anlatılmıştır. Özgüven 
alt başlığında ise; benlik algısı ve 
özgüvenin tanımları yapılarak, ben-
lik saygısı ve özgüveni geliştirmek 
için ailenin üzerine düşen görevler 
aktarılmıştır. Bu bilgiler verildikten 
sonra da özgüven ve sorumluluk 
ilişkisi üzerinde durularak ailelerin 

bu önemli iki konudaki farkındalıkları 
arttırılmaya çalışılmıştır.

Son oturumda ise “Çocuklar-
da Uyum ve Davranış Bozuklukları” 
konusunda ailelere bilgi aktarımın-
da bulunulmuştur.Oturuma, anne 
babaların öncelikle bilmesi gerektiği 
düşünülen ayırt edici faktörlerden 
sözedilerek başlanmıştır.Burada 
amaç anne babaların gözlemlediği 
davranışın, çocuğun içinde bulun-
duğu yaş dönemine ait bir davra-
nış mı yoksa gerçekten bir davra-
nış problemi mi olduğu konusunda 
doğru karar verebilmelerine yardımcı 
olmak ve eğer gerçekten gerekiyor-
sa bir uzmandan yardım alma konu-
sunda kararlı davranmalarını sağla-
maktır.

Ayırtedici faktörler konusunda 
anne babaları bilgilendirdikten son-
ra, çocuklarda görülebilecek prob-
lem davranışlardan bazılarına deği-
nilmiş ve bu problem davranışlarla 
ilgili olarak “gözlemlenebilecek dav-
ranışlar”, “nedenleri”, “belirgin kişilik 
özellikleri” anlatılmış, yapılabilecek-
ler hakkında öneriler sunulmuştur. 
Anne babalara anlatılan problem 
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davranışlar arasında tikler, tırnak 
yeme,yalan söyleme,çalma,parmak 
emme,alt ıslatma(enüresis),kaka ka-
çırma (enkopresis) ve mastürbasyon 
sayılabilir.     

Her oturumun sonunda anne 
ve babalara soru sormaları, fikirlerini 
aktarmaları ve diğer anne-babalar-
la paylaşımda bulunmaları için süre 
verilmiş; sunumlardan yararlanıp 
yararlanmadıkları ile ilgili geri bildirim 
alınmıştır.  Bu geribildirimlerde her 
iki yaş grubunda da özellikle “An-
ne-Baba Tutumları” ve “Özgüven 
ve Sorumluluk” konularında faydalı 
bilgiler edindikleri ve bunların uy-
gulanabilir olduğu şeklinde olumlu 
geribildirimler alınmıştır.Aileler, an-
latılanlar ile kendi tutumlarını karşı-
laştırabildiklerini ve tutumlarındaki 

yanlışlıklar konusunda farkındalık 
kazandıklarını belirtmişlerdir.

Ayrıca bazı aileler “Sorumluluk 
ve Özgüven” konusunun ele alın-
masıyla, çocuklarının yaşına uygun 
sorumluluklar vermediklerini, çocu-
ğun yaşının üzerinde davranmasını 
beklediklerini farkettiklerini aktarmış-
lardır.

Bazı aileler ise, “Mükemme-
liyetçi” ve “Baskıcı-Otoriter” anne 
baba tutumlarının çocukların özgü-
venini zedelediğini farketmiş ve iki 
konu arasındaki bağlantının önemini 
vurgulamışlardır.

“Anne-Baba Tutumları” ve “So-
rumluluk ve Özgüven” oturumla-
rından sonra; altı yaş grubu aileleri 
yedi yaş grubu ailelerinden farklı 
olarak, “mükemmeliyetçi ve baskı-

Uzm. Psk. Dan. Berrak Görbil  |  Bir Rehberlik  Servisi Projesi: Anne – Baba Okulu
MAKALE

cı-otoriter tutumun çocukların hem 
sosyal-duygusal gelişimini hem de 
özgüvenini olumsuz etkilediği” görü-
şünü paylaşmıştır.

Yapılan aile görüşmelerinde alı-
nan geribildirimlerden, “Anne-Baba 
Tutumları” ve “Özgüven-Sorumlu-
luk” konularında ebeveynlerin far-
kındalıklarının arttığı ve tutumlarını 
değiştirme çabasında oldukları göz-
lemlenmiştir.Ayrıca oturuma katılan 
iki aile, gözlemledikleri olumsuz dav-
ranışın yaş dönemine ait bir davra-
nış mı yoksa uzmana başvurmaları 
gereken bir problem davranış mı 
olduğu konusunda daha net bir ka-
rar verme süreci geçirdiklerini aktar-
mışlardır.Çocuklarında alt ıslatma ve 
disleksi gözlemleyen aileler, bu du-
rumu psikolojik danışma ve rehberlik 
servisiyle de paylaşarak bir uzman 
yardımına başvurmuşlardır.

Birinci dönem sonunda proje 
tamamlandıktan sonra yapılan göz-
lemler ve aile görüşmeleri, ebevey-
nlerin bu oturumlardan  yararlandığı 
ve önerileri dikkate alarak tutum ve 
davranışlarını değiştirme çabasında 
oldukları izlenimini vermiştir.

Proje, anne babaların grup için-
de tutumlarını paylaşırlarken birbir-
lerini gözlemleyebilmelerine fırsat 
vermektedir.Ayrıca grup çalışması 
olduğu için de zaman kullanımı açı-
sından ekonomiktir. Bu yönleri ile 
alanda çalışan okul psikolojik danış-
manlarına önerilmektedir.   
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Okul Öncesi Dönemi 
(3-6 yaş)  Çocuklarında
‘Ölüm’ Yaşantısı Üzerine 
Ailelere Öneriler

Psk. Dan.  Gizem Kırmaz
İzmir Özel Şehir Okulu
e-posta: gzm_krmz@hotmail.com

ÖÖlüm, geride kalanlarda yarattığı çaresizlikle birlikte gelen en büyük 
kayıptır. Çoklukla bir yakının kaybı halinde; bu durum, en yoğun bi-
çimde çocuk tarafından yaşanır. Ölüm karşısında çocuğun tepkile-

ri; yaşına, kişilik özelliklerine ve ölen yakınıyla olan ilişkisinin düzeyine göre 
farklılık gösterir. Önce gerçekleşmiş olan inkar edilir. Hala anne ya da baba-
sının yaşadığını düşünmek ister ve olayı kabullenmez. Daha sonra, kayıptan 
dolayı öfke yaşamaya başlar, kalan ebeveyni suçlar, saldırganlaşır, çeşitli 
uyum ve davranış bozuklukları gösterebilir (Yavuzer, 2003).
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Okul öncesi dönemi çocukla-
rının ölümü anlama üzerine bilişsel 
tepkileri; ölümün var olduğu gerçe-
ği, ölümün geri dönülebilirliği, ölüm 
geçicidir, sevmek tehlikelidir, ölen 
kişi nefes alabilir, yiyebilir, üşüyebi-
lir şeklindedir. Duygusal tepkileri ise 
düşüncelerinden dolayı suçluluk, 
utanç, ceza korkusu, sevdiği başka 
birinin de ölmesine ilişkin korku, öfke 
ve inkardır. Çocuklar üzerinde bir 
yakınını kaybetmenin yarattığı ‘trav-
manın’ belirtileri ise gecikmiş yas, 
uyku bozuklukları, kabuslar, öfke nö-
betleri, hiperaktif davranışlar, davra-
nışların denetimini kaybetme olarak 
sıralanabilir (Seven, 2013). Çocuk 
ve ergenlerde gelişim dönemleri 
ile uyumlu yas tepkileri gelişir. Kimi 
yatak ıslatma, parmak emme vb. 
regresif belirtiler sergilerken, kimi de 
öfke patlamaları ve riskli davranışlar 
gösterebilir. Ayrıca, çocukların ölüm 
kavramını anlamaları bilişsel gelişim 
düzeyine göre değişmektedir. Yas 
süresince çocukların soruları yanıtla-
nırken bu özelliklerine dikkat etmek 
gerekir. Hatalı algıları veya duruma 
uygun olmayan yorumları doğru bi-
çimde düzeltilmelidir (Bildik, 2013). 

Genel olarak çocukların kayıplar 
karşısındaki ilk yas tepkileri şu şekil-

de sıralanabilir: Şok ve inanmama, 
korku ve itiraz, hissizlik, her zamanki 
etkinliklere devam etme (www.ay-
tenzara.com).

‘Ölüm’ yaşantısı üzerine ailelerin 
bilmesi gerekenler.
• Yetişkinlerin genellikle yaşadık-

ları kayıp karşısında kendi keder 
süreçlerini anlamaları ve duygu-
larını ifade ederek sağlıklı tepki-
ler vermeleri için ek destek ve 
eğitim almaları gerekir. Çocuklar 
çoğunlukla kayıp karşısındaki 
tepkilerini ailelerindeki yetişkin-
lerden öğrenirler.

• Çocuklar başkalarının sıkıntıla-
rından ve üzüntülerinden etki-
lenerek kendilerini korkmuş ve 
güvensiz hissedebilirler, ayrıca 

böyle durumlarda kendileri-
ni yardım alamayacak kadar 
güçsüz de hissedebilirler. Biraz 
daha sevgiye, desteğe ve gün-
lük rutinlerin düzenlenmesine 
ihtiyaçları vardır.

• Çocuklar bir kayıp yaşadıkla-
rında, genellikle kendilerinin ve 
başkalarının ölümü için de endi-
şelenmeye başlarlar. Ebeveyn-
lerinin ikisi de ölürse kendilerine 
kimin bakacağını bilmek isterler.

• Çocukla konuşurken, ölmek ve 
ölü gibi doğru kelimeleri kulla-
narak ölüm nedeninin geçerli bir 
açıklamasını yapmanız gerekir. 
Muğlak kelimeler kullanmak ve 
onları korumaya çalışmak, sa-
dece kafalarının karışmasına 
neden olur. Ölümle ilişkilendiri-
len ‘uzaklara gitmek’, ‘uyumak’ 
ya da ‘hasta olmak’ terimlerini 
kullanmaktan kaçının. Çocuğun 
kayba verdiği tepkiyi dikkatlice 
izleyin.

• Çocuklar büyülü düşüncelere 
sahiptir. Ve kendi davranış veya 
düşüncelerinin, birisinin ölümü-
ne neden olabileceğine ya da 
tam tersine inanabilirler.

• Aile üyeleri ya da arkadaşlarınız 
sizi teselli etmek için ziyarete 
geldiklerinde, çocukları yanınız-
dan uzaklaştırmaya çalışmayın. 
Sessiz kalmak ve konuşmaktan 
kaçınmak, çocuklarda ölümün 
tabu gibi bir konu olduğunu dü-
şünmeye neden olabilir. Çocuk-
ların kederden nasıl korunacak-
larını değil, kaybın üstesinden 
nasıl geleceklerini öğrenmeleri 
gerekir.
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• Çocukların zorlandıkları duygu-
lara ilişkin sağlıksız başaçıkma 
yöntemleri geliştirmelerini önle-
mek için, onların temel duygu 
(korku, üzüntü, sevinç, şaşkın-
lık, tiksinme, heyecan) çeşitlerini 
öğrenmelerine, kendi duygu-
larını tanımayı, isimlendirmeyi, 
kabul ve ifade etmeyi öğrenme-
lerine yardımcı olun. Enerjilerini 
boşaltabilmeleri için uygun fizik-
sel ve yaratıcı aktiviteler yapma-
larını sağlayın.

• Çocuklar kederli yetişkinleri ko-
rumaya ve bakıcı rolü üstlenme-
ye çalışabilirler; ama bu normal 
bir şekilde, yetişkin sorumluluk-
larını üstlenmeden büyümeleri 
demektir.

• Çocuklara başka kayıpların 
üzerinden gelmeyi öğrenmele-
ri için yardımcı olun. Onlar için 
evcil hayvanların ölümü oldukça 
önemli bir kayıptır. Kayıpla ve 
kederle başa çıkma yöntemleri, 
erken çocukluk döneminde ge-
liştirilir ve genellikle yetişkinlikte 
kullanılmaya devam edilir.

• Kişisel dini inançlarınızı paylaşır-
ken dikkatli olun. Çocuklar sev-
dikleri ve ihtiyaç duydukları birini 
cennete aldığı için Tanrı’ya kıza-
bilir ya da ondan korkabilirler.

• Çocuklar üzüntülerini sözcük-
lerden çok davranışlarıyla ifade 
ederler, bu nedenle bir çocuğun 
üzgün olduğu anlaşılmayabi-
lir. Çocuklar yaygın olarak terk 
edilmişlik, çaresizlik, umutsuz-
luk, kaygı, kayıtsızlık, öfke, suç-
luluk ve korku hissederler ve 
bu duyguları sözel olarak ifade 
edemedikleri için bunları saldır-
ganca dışa vururlar.

• Bunun için yaşına ve gelişim 
dönemine uygun açıklamalar 
yapılması gerekli olmaktadır. Bu 
süreçte çocuğun kendini ifade 
etmesinin sağlanması, duygu-
larının açığa çıkarılması, yaşına 
uygun açıklamalar yapılması 
şarttır. Çocuğun çevresindeki 
yetişkinlerin yas belirtilerine du-
yarlı olması ve gerekli görüldü-

ğü takdirde profesyonel meslek 
elemanlarından yardım alınması 
yararlı olacaktır (Attepe, 2010; 
Eaton Heegaard 1988).

Ailelere yönelik pratik 
uygulamalar.
• Yas yaşayan çocukla konuşur-

ken, ölen kişinin adını kullanın.
• Ölen kişinin kullandığı sevdiği 

eşyaları içeren bir anı kutusu ya-
pıp, eşyaları o kutu içinde sakla-
yın.

• Ulaşılabilir bir fotoğraf havuzu 
oluşturun, ölen kişinin çocuk-
la ilişkili olan fotoğraflarının bir 
kopyasını da çocuğa verin.

• Aile bireylerinin resimlerini içe-
ren bir ‘aile ağacı yapmalarını 
isteyin’, oradaki bireylerle tek 
tek röportaj yapın, ölen kişiye 
sıra geldiğinde de röportajda 
sorduğunuz soruları sorun. ‘En 
sevdiği yiyecek, yer, TV progra-
mı neydi?’

• Objeler ve çocuğun yaşadıkla-
rı arasında özel bir bağ kurun. 
Ölen kişiyle ilgili özel eşya (takı, 
giysi vb.) aileye aittir ve bu ço-
cuk için önemlidir.  

• Çocukla özel zaman geçirip, 
konuşmak için vakit ayırın, ço-

cukla hazır olduğunda konuş-
tuğunuzda ani duygu boşalma-
ları yaşayabilir bu normaldir, bu 
onun ruhunda ne olduğuna dair 
yeni bir pencere açacaktır size.

• Ölen kişiyi hatırlatıcı ritüellere 
katılın (mezar ziyareti, anma vs.) 
(www.kidshealt.org.nz).   
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Oyunun Gücü

Uzm. Psk. Dan. Revan Çoban
Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlkokulu, İstanbul
e-posta: revancoban@terakki.org.tr

Çocukluk ne güzel bir dönemdir insan yaşamında. Düş ve gerçek iç 
içedir, hayal gücünün sonsuzluğu eşliğinde bin bir çeşit dünyaya gi-
rilir. Bir an astronot olunup uzağa gidilir, sonra bir kediye dönüşüp 

fare avına çıkılır. Bir de bakılır ki fare doktor olmuş, ameliyat başındadır. Za-
man ve mekân çocukluğun elinde sınırsızdır. Düş nereye akarsa, gerçek 
odur. Çocuk olmanın belki de en güzel tarafı gerçeği ellerinle yaratabilmek-
tir. Bu “yaratım” ise oyunun ta kendisidir.  

Oyun ve çocuk birbirinden 
bağımsız düşünülemeyen kavram-
lardır. Oyuna dair tanımlamalar ve 
oyunun işlevleri geçmişten günü-
müze birçok araştırmacının konusu 
olmuştur. Klasik oyun teorileri oyunu 
fazla enerjinin belli bir amaca yö-
nelik olmadan harcanması olarak 
tanımlarken, oyunu harcanan ener-
jiyi yeniden kazanma süreci olarak 
tanımlayan teoriler de vardır. Gross 

(1898) ise oyunun gerçek hayatın 
zorluklarından korunmak için hazırlık 
fırsatı olduğunu ileri sürer ve oyunun 
gelecekteki çalışmalar için bir ön ha-
zırlık olduğunu söyler. 

Psikanalik kuramın en önemli 
temsilcisi olan Freud (1909) oyunun 
rasgele bir şekilde oluşmadığını, ki-
şinin farkında olduğu ya da olmadığı 
duyguları, hayalleri ve fantezileri or-
taya çıkardığını söyler. Oyunun işle-
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vinin de kendini serbest bir biçimde 
ifade etme gücünü artırmak, arzu-
nun gerçekleştirilmesi ve travmatik 
yaşantıların üstesinden gelinmesi 
olarak belirtir. Oyun sayesinde ço-
cuğun bastırdığı anılarını bilinç dü-
zeyinde ele alarak duygusal boşal-
tım sağladığını vurgular. Yani çocuk, 
kendisi için önemli olan deneyimi 
oyun yoluyla tekrar ve tekrar oyna-
yarak bir baş etme gücü geliştirir. 

Piaget (1962) çocukların yaş 
dönemlerine göre oynadığı oyun-
ların farklılık gösterdiğini ifade eder. 
Örneğin 0-2 yaş döneminde çocu-
ğun emme, ellerini açıp kapama ve 
buna eşlik eden sesi ile birlikte kendi 
yarattığı oyun içinde çevresini keş-
fettiğini söyler. İki –on bir yaş döne-
minde ise artık sembolik oyun baş-
lamıştır. Yani çocuk gerçeğe bağlı 
kalmadan koltuğu ata, kalemi oka 
çevirerek farklı rollere girerek oyna-
maya başlar. On iki yaş ve sonrasın-

da ise kurallı oyunlar devreye girer. 
Tüm bu dönemler çocuğun bilişsel 
gelişimine paralel olarak şekillenir. 

Oyun ve çocuk, doğumdan 
yaşamın sonuna denk birbirinden 
ayrılmaz iki parçadır. Yapılan birçok 
araştırma aslında oyunun anne kar-
nında bebeğin dıştan gelen uyaran-
lara verdiği tepkilerle başladığını ve 
doğum sonrasında da anne ile kuru-
lan ilişki ile şekillendiğini söyler. 

Psikanalist Winnicott (2010), 
oyunun önemli bir yaratım olduğunu 
ifade eder. Oyundaki yaratıcılığın ise 
anne çocuk ilişkisi ile anlamlı bir ilişki 
içinde olduğunu söyler. Çocuk için 
anne ayna işlevi görür. Eğer anne 
çocuğuna dünyayı iyi bir şekilde 
aynalayabiliyor, yani çocuk annenin 
beden dilinden, ifadelerinden, duy-
guları, düşünceleri, etrafında neler 
olup bittiğini iyi bir şekilde anlam-
landırabiliyorsa, o da dünyayı içsel-
leştirebiliyordur. Oyundaki tüm ya-

ratımda bu içselleşen dünyanın dile 
gelmesi oluyor. 

Haight ve Miller (1992), üç yıl 
süren boylamsal çalışmalarında 
anne ve çocuklarının birlikte oyna-
dıkları oyunları ve sonrasında ço-
cukların tek başlarına oynadıkları 
oyunları incelemişlerdir. Annelerin 
oyuna katılımının oyundaki yaratıcılı-
ğı artırdığını ve çocukların tek başla-
rına oyun oynadıklarında anneleri ile 
oynadıkları oyun etkileşimlerini, oyun 
konuşmalarını ve temalarını kendi 
oyunlarına kattıkları görmüşlerdir.

Lindsey ve Mize, anne-çocuk 
ve baba-çocuk fiziksel ve sembolik 
oyunlarında, ebeveynin oyunlara ka-
tılım düzeylerini değerlendirmişlerdir. 
Ebeveyn çocuk oyun etkileşiminin 
niteliğinin ve oyunların içeriğinin zen-
ginliği ile çocukların sosyal becerileri 
arasında olumlu yönde anlamlı bir 
ilişki bulurlar. Sadece güvenli, duyarlı 
ve karşılık veren ebeveyn çocuk ilişki 
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bağlamında olmak şartıyla, ebeveyn 
ile oynanan fiziksel oyunların, sosyal 
gelişime olumlu yönde katkıda bu-
lunduğunu belirtirler (Akt. Davenport 
ve Bourgeois 2008).

Anne karnında başlayan oyun, 
okul çağı ile birlikte akran etkileşi-
minde önemli bir yere sahip olmaya 
da başlar. Çocuklar kendi iç dünya-
larını akranları ile kurdukları oyunlara 
yansıtarak bir nevi ruhsallıklarını ye-
niden yapılandırırlar. Günümüzde il-
kokul dönemi ile birlikte çoğu zaman 
oyun çağının bittiğine dair bir algı 
vardır. Anne babalardan çoklukla 
“Artık senin oyun yaşın geçti, şimdi 
okul zamanı.” sözlerini duyar çocuk-
lar. Hatta okul dönemi başladığında 
çocuklarının oyuncaklarını kaldıran 
anne babalara da rastlanabilir. Hele 
ki o oyuncaklar daha bebeklikten 
kalma, çocuğun bir türlü vazgeçe-
medikleriyse sanki çocuğa “büyü 
artık” mesajı daha sert verilir. Aslında 
çocuğun vazgeçemediği oyuncağı, 
Winnicott (2010) belirttiği gibi, onun 
içsel anne imgesini temsil eden bir 
nesnedir. Çocuk ondan güç alır, ona 
sığınır. Hal böyleyken oyun ve ço-
cuğu ayrı köşelere hapsetmek san-
ki duygusal dünyayı rafa kaldırmak 
gibidir. Hâlbuki o dünya, ömür boyu 
yeniden yapılanmak için fırsat arar 
durur. Bebeklikten yaşamın sonuna 
kadar insanın rahatlamak için yaptığı 
her şey bir oyundur aslında. Küçük-
ken sarılıp uyunan oyuncak ayıcık 
nasıl kişiye huzurlu bir uyku sunu-
yorsa, yaşamın ilerleyen yıllarında 
yapılan bir spor, arkadaşlarla katılı-
nan bir aktivite de o derece rahat-
latıcıdır. Kısacası oyun yaşam boyu 
farklı şekillerde ve renklerde insana 
eşlik eder durur, çocukluk ise Edip 
Cansever’in dizelerine yansıyanlar 
gibi aslında hiçbir yere gitmez.

Yüzümden bir şeyler aktı aktı
İçim de menekşelendi Hilmi Bey
Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk
Hiçbir yere gitmiyor

Manastırlı Hilmi Bey’e Birinci Mek-
tup, Edip Cansever’1982

Bir Uygulama Örneği:
Oyun Odası

Yaşam boyu sürüp giden oyun, 
ilkokul çağı ile birlikte hem zihinlerde 
hem de gerçekte rafa kaldırılmaya 
çalışılır. Başarı sadece akademik 
performans üzerinden ele alındığın-
dan, artık anne babanın gündemin-
de çoğunlukla dersler ve ödevler 
vardır. Çoğu okul sistemi de bu doğ-
rultuda şekillenir.  Oysaki bu kadar 
beklenti ile yüklenen bir sistemde 
çocuğun rahatlaması için oyuna ihti-
yaç vardır. Oyun, çocuk için bir dil, 
oyuncaklar ise kelimelerdir.  

Terakki Vakfı Okulları Psiko-
lojik Danışma ve Rehberlik Servisi 
okullarda önleyici ruh sağlığı çalış-
malarına her zaman öncülük eden 
ve yeni uygulamalarla programlarını 
zenginleştiren bir yapıya sahiptir. Bu 
felsefe psikolojik danışma servisinin 
kurulduğu 1968-1969 yıllarından 
itibaren kurum kültüründe varlığını 
korumuştur. Oyunun çocuklar için 
kendini tanıma, kendini anlatma, dü-
şünme, deşarj olma ve tedavi edici 
işlevlerinden yola çıkılarak ilkokul 
PDR servisi içerisine 1980’li yılların 
başında bir oyun odası kurulmuştur. 
Buradaki gözlem, çocuğun doğal 
ortamda gözlemlenmesine olanak 
sağlayan bir yerdir. Çocuğun sade-

ce sözlerinin değil, bu sözlere eşlik 
eden davranışlarının ve beden dilinin 
de gözlemlenmesine fırsat sunduğu 
için onun duygu, düşünce ve davra-
nışları arasındaki ilişkinin anlaşılma-
sını kolaylaştırır.

İlkokul PDR Servisi oyun odası 
uygulamasında, 1. sınıftan 4. sınıfa 
kadar tüm sınıflar, aylık programlar 
kapsamında sınıf halinde oyun oda-
sına gelirler. İlgili sınıfın psikolojik da-
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nışmanı gözetiminde kendi seçtikleri 
oyunlarla serbest oynarlar. Psikolojik 
danışman sadece alanın kullanıma 
dair birkaç kural belirler. Örneğin, 
kendisine,  arkadaşlarına, eşyalara 
zarar vermemek, oyun bitiş saatin-
de toplanmak vb. Oyun odasında 
mümkün olduğu kadar çocuğun iç 
dünyasını yansıtabileceği malzeme-
ler olmasına olanak verilir. Bebekler, 
arabalar, pelüş oyuncaklar, doktor 

setleri, tamir aletleri, evcilik malze-
meleri, lego masası, kutu oyunları, 
kalemler, kâğıtlar, boyalar vb. Bu 
yolla çocuğun, oyun ve oyuncak 
tercihleri, oyuncaklarla ilişkisi, oyun-
da aldığı roller, benimsediği davranış 
kalıpları, kurallara uyumu, grupla iş 
birliği yapma kapasitesi, kişisel so-
rumlulukları yerine getirme ve arka-
daşlarına karşı tutumları gözlenir. 
Oyun aracılığıyla çocuğun sorun-
ları, aktarımları daha iyi anlaşılabilir. 
Oyunun iyileştirici gücü ile de çocuk, 
okul ortamında bir sağaltım yaşamış 
olur. 

Psikolojik danışman oyun oda-
sı gözlemlerinde elde ettiği verilerle 
hem anne babaya hem de öğret-
menlere çocuğun gerçek ihtiyacı 
ile ilgili gözlemlerini sunabilir. Aynı 
zamanda gözlem yoluyla hangi 
çocuğun nasıl bir desteğe ihtiyacı 
olduğunu, dönemsel olarak iç dün-
yasında olup bitenleri görebilir. Ör-
neğin, bir çocuk her oyunda baba 
oluyor ve babayı oynarken kızgın bir 
rolde oluyorsa ya da bir doğum sah-
nesini defalarca kez canlandırılıyor-
sa yaşantısı ile ilgili ipuçları veriyor 
olabilir. Aynı zamanda 40 dakikalık 
bir ders saati içerisinde hiçbir oyun-
da yer alamayan ya da sık oyun ve 
arkadaş değiştiren, bir türlü karar 

veremeyen çocukları görmek de ço-
cuğun hangi sosyal becerileri geliş-
tirilmeye ihtiyaç duyduğu ile ilgili bilgi 
veriyor olabilir. Kısacası oyun oda-
sında çocuk, günlük okul programı 
içerisinde ya da bireysel görüşme-
lerde psikolojik danışmanın kendisi 
ile ilgili edinemeyeceği birçok veriyi 
ona sunar. Aynı zamanda psikolojik 
danışman, okul ortamlarında sıklıkla 
eşleştirildiği “sorun” kavramının öte-
sine geçer ve çocukla ilk ilişkiyi de 
oyun üzerinden kurmuş olur. 

Oyun odasının sınıflar bazında 
kullanımının dışında, öğle teneffüsle-
rinde de isteyen her öğrenci bir son-
raki gün için psikolojik danışman-
lardan en fazla üç arkadaşının adını 
yazdırarak oynamak için randevu 
alabilir. Ancak bunun bir şartı vardır, 
o da bir gün önce aldığı bu rande-
vu kâğıdını oyun odasına getirebil-
mek. Bu yolla hem çocukların akran 
ilişkileri desteklenir hem de çocuk 
randevu kağıdını getirerek bir so-
rumluluğu  gerçekleştirmiş olur. Şu 
da bir gerçektir ki o randevu kâğıdı 
çok değerlidir ve nerdeyse hiçbir za-
man unutulmaz. Tıpkı unutulmayan 
çocukluk gibi...   
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Giriş

Ölümler, doğal felaketler, kazalar gibi istenmedik travmatik durumlar 
insanoğlunun var olduğu her dönemde olmuştur. Ancak son yıllarda 
savaşlar, çatışmalar, kazalar gibi nedenlerle yaşanan olaylara bağlı 

olarak ölümlerde ciddi artışlar olduğu gözlenmektedir. Yaşanan bu kayıplar 
bireylerde yasın yoğun bir biçimde yaşanmasına yol açmaktadır. Okullarda 
özellikle yakınlarını kaybeden öğrencilerin derin acılar yaşadığı gözlenmek-
tedir.  İnsanın en somut acısının ölüm olduğu düşünülebilir, çünkü ölüm 
kaçınılmaz, geri getirilemez kalıcı bir kayıp, yaşamı tümden değiştiren, ani 
ve beklenmedik ise de hayatı alt üst eden bir durumdur. Ölümler karşısında 
yas yaşanması ve yaşamı yeniden yapılandırma süreci içerisinde psikolojik 
destek alınması gereken bir tablo olarak ortaya çıkmaktadır. Tanım olarak 
bakıldığında yas, geri dönüşü olmayan kayba karşı verilen doğal bir tepki 
(Çelik ve Sayıl, 1992), kaybın ardından gelişen doğal bir tepki (Bildik, 2013) 
olarak tanımlanmaktadır. Bir yakının ölümü travmatik bir kriz olarak kabul 
edilmekte ve travmatik bir kriz aniden ortaya çıkan, acı verdiği herkes tara-
fından kabul edilen; ruhsal varoluşu, sosyal kimliği ve güvenliği tehdit eden 
bir durum olarak açıklanmaktadır (Sonneck ve diğerleri, 2000). Bu durum 
psikolojik yardım ve müdahaleyi gerektirmektedir. Bu müdahaleleri Worden 
(2011)  yazı, şiir ve resim gibi sanat terapisi etkinliklerinden yararlanılarak 
danışanın ölen kişi ile ilgili duygu ve düşüncelerinin dile getirilmesini sağ-
lamak, rol yapma ile danışanların kaygı duydukları ortamlara yönelik baş 
etme becerilerini geliştirmek, bilişsel yeniden yapılandırma ile de yas süre-
cinde var olan düşüncelerinin gerçeklikle olan ilişkisinin değerlendirilmesi 
anlamında danışana yardımcı olmak, yas sürecindeki ailelere, ölen kişiye 
ait fotoğraf, mektup vb. gibi özel eşyalardan bir anı kitabı oluşturmalarını 
sağlamak ve bu sayede yas sürecindeki bireylerin ölen kişiye yönelik bir anı 
arşivi oluşturmalarını  desteklemek olarak açıklamıştır. Aşağıda travma ve 
yas durumunda psikolojik danışmanların bireysel ve grupla uygulayabileceği 
müdahale etkinliklerine yer verilmiştir. 
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Travma ve Yas Durumunda 
Kullanılabilecek Etkinlik Örnekleri

Sanatsal etkinlikler çocuk hak-
kında sadece bir veri toplama aracı 
olmayıp yas durumlarında, travma 
ve kriz sonrasında çocukların rahat-
lamaları sağlanmaktadır. Çizmek, 
boyamak ve benzerleri onlar “sağ 
beyin” yaratıcılık aktiviteleri olduğun-
dan, öğrencilerle iletişim kurmanın, 
üzüntü ve korku gibi duyguları ifade 
etmenin yardımcı yolları olarak de-
ğerlendirilmektedir.

Resim Etkinlikleri
Öğrenciye	 konu	 ile	 ilgili	 resim	
çizdirmek:	 Öğrenciye yaşanan 
travmanın, yaşadıkları ölüm ya da 
yaralanma olayının veya ölen yarala-
nan kişinin resmi çizdirebilir. Bunlara 
ilişkin konuşmaları, yaşananlar kar-
şısında duygu ve düşüncelerini ifade 
etmeleri istenebilir. 

Öğrenciye	 kendini	 çizdirmek: 
Öğrenciye kendini çizdirmek onların 
korkularının, kaygılarının anlaşılması-
na yardımcı olmaktadır. Korkularına 
ve kaygılarına yönelik psikolojik da-
nışman yardımı yapılabilir. Örneğin 
1995 yılında Oklahoma City’deki bir 
bombalama olayından sonra öğren-
cilerin resimle kendilerini çizmeleri 
istenmiş, pek çok öğrencinin ken-
dini küçük, zayıf ve sıska çizdikleri 
görülmüştür. Duyguları düzeldikten 
sonra, aynı çocuklardan yine kendi-
lerini çizmeleri istenmiş, çocukların 
kendilerini tekrar büyük, güçlü ve 
kaslı çizdikleri görülmüştür.

Öğrenciler	 için	 resim	 çizmek:	
Bazen öğrenciler bir travma, kriz 
sonrası yas durumunda kendileri 
resim çizmeyi istemeyebilirler. Bu 
durumda psikolojik danışmanlar / 
öğretmenler bireysel veya grup ola-
rak öğrenciler için bir şeyler çizebilir. 
Öğrenciler için resim çizilmesi du-
rumunda dikkat edilmesi gereken 
noktalar şunlardır: Öğrencilere res-
min içine neleri koymak istediklerini 
sormak, resimdeki konuşma ve dü-
şünce balonları yaparak bunlara ne-

ler yazılmasını istediklerini sormak, 
öğrenciler öğretmenin yorum yap-
masını isterse, mümkün olduğunca 
az şey söylemek, olabildiğince onları 
konuşturmaktır.

Sanat Çalışmaları
Soyut	Sanat:	Soyut sanat, genel an-
lamıyla doğada var olan gerçek nes-
neleri betimlemek yerine, biçimler ve 
renklerin, temsili olmayan veya öznel 
kullanımı ile yapılan sanata denmek-
tedir. Bazen öğrenciler belirli bir insa-
nı veya olayı çizmektense,  kendile-
rini ifade etmede renk kullanımından 
yararlanabilirler, duygularını seçtikleri 
renklerle ifade edebilirler. Örneğin, gri 
ve mor girdap üzüntüyü, turuncu ve 
kırmızı öfkeyi anlatabilir. 

Kolaj:	Kolaj, düz bir yüzey üzerine 
fotoğraf, gazete kâğıdı, ve benzeri 
nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen 
boya ile de karıştırılarak uygulanan 
bir resimleme tekniğidir. Öğrenci-
lere kriz/ travma, yaşananlar veya 
duyguları hakkında, bireysel- grup 
çalışmasıyla kolaj tekniğiyle resim 
yaptırabilir. 

Kil: Çizme ve boyamayı sevmeyen 
çocuklar (veya çizemeyenler)  kille 

çalışmayı sevebilirler. Çocuklar yası 
anlatmak için şekil veya semboller-
den yararlanabilirler.  Öğrenciler iyi-
leşmeyi ve düzelmeyi anlatmak için 
şekilleri tutarlar, bozarlar, veya sem-
bolik olarak dönüştürebilirler.

Güvenli	 Sığınak: Bu etkinlik yaşı 
daha büyük öğrencilerin güvenlik ih-
tiyaçlarını yönlendirmede ve onların 
yaşadıkları olumsuz duygulara yapı-
cı bir çıkış yolu bulmalarına yardımcı 
olmada kullanılabilir. Bu aktivite yaş 
uygunluğuna göre kelimeler ayarla-
nırsa tüm öğrencilere de uygulana-
bilir. 

Öğrencileri susturduktan sonra, 
etkinlik öncesi aşağıdaki ifadeyi hafif 
bir müzik eşliğinde onlara okunabilir:

Gözlerinizi kapayın ve dikkatinizi 
nefesinize yoğunlaştırın, havayı bur-
nunuzdan alın ve verin. Aldığınız her 
nefeste vücudunuzun biraz daha faz-
la rahatladığını hissedin. (Duraklayın). 
Güzel. Şimdi zaman ve mekanda si-
zin için sığınak olan bir yere hareket 
ettiğinizi hayal edin. Sığınak güvenli, 
basit ve güzel. Doğada bir yer olabilir, 
deniz kenarında veya tepede, belki 
evinizde kendi odanız bile olabilir veya 
kendinizi güvende ve emin hissettiği-
niz kendi seçtiğiniz herhangi bir yer. 
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Doç. Dr. Nurten Sargın  |  Travma ve Yas Yaşayan Çocuk ve Ergenlere Yönelik Etkinlik Örnekleri
MAKALE

Şimdi oraya gidin ve renkleri, yapıları, 
kokuları, sesleri, tatları ve orada nasıl 
ve ne hissediyorsanız o duyguları ya-
şayın. Bu sığınakta bir süre kalın.(Bir 
süre beklenir.)

Şimdi buraya dönme zamanı, 
sığınağınızda yaşadığınız güvenlik 
duygusunu da yanınızda getirerek 
şimdi onun hakkında çizme, yazma 
veya konuşma zamanı. Bir dakika 
içinde, beşe kadar sayacağım. Beş 
deyince gözlerinizi rahatlamış ola-
rak ve hemen açın. Bir…iki…üç…
dört… ve beş

Dil – Sanat Etkinlikleri  
Okuma	 parçaları:	 Çocukların ya-
şadıkları yasın daha önceden başka 
çocuklarca da yaşandığı (evrensel-
lik) ve bu durumun üstesinden ge-
linebileceğine dair örnekler görmeye 
ihtiyaçları vardır. Benzer örnek hika-
ye, masal bulunarak sıkıntıların aşı-
labilmesi adına konuyla ilgili hikaye, 
masal veya yazılar okunabilir. 

Alıntılar:	 Öğrencilerle onların etki-
lendikleri yasın benzerleri hakkında 
ve bağlantılı başlıklar (ölüm, üzüntü, 
korku, arkadaşlık, umut, iyileşme, 
toplum vb.) hakkında alıntılar payla-
şılabilir ve tartışabilir.  Ayrıca onların 
duygularını ve ilgilerini ifade eden 
“anahtar kelimeler” bulmaları, sonra 
da bu kelimelere odaklı alıntılar bul-
maları istenebilir. 

Şiir:	 Öğrencilerden duygularını an-
latmaları için şiirler yazmaları istene-
bilir. Sonra onların şiirleri sınıf kitabı 
olarak ciltletilebilir. Hazırlanan bu ki-
tap diğer öğrencilerin ve öğretmen-
lerin okuması için bir süreliğine okul 
kütüphanesine konabilir.

Mektuplar:	 Çocukların duygularını 
açığa çıkarmak için mektup yazma-
ları istenebilir. Bu mektup kaybettik-
leri kişiye veya duygularını paylaş-
mak istedikleri kimseye yazılabilir. 

Anı	defterleri:		Öğrencilere krizden 
sonra kişisel anı defterleri tutmaları 
tavsiye edilir. Duygularını anı defter-
lerinin sayfalarına dökmek onların 
duygularını anlatmaları için uygun bir 
yol olarak kabul edilmektedir. 

Serbest	 yazım:	 Çocuklardan, ya-
zım ve noktalama işaretlerine dikkat 
etmeden, beyin fırtınası gibi hızlıca   
içlerinden geldiği gibi yas ile ilgili 
duygu düşüncelerini yazmaları iste-
nebilir.

Müzik
Müzik travmadan iyileşmek için 

potansiyel bir güçtür. “Müzikle te-
rapi” …kökleri binlerce yıl öncesine 
dayanmaktadır. Pythagoras müziğin 
sayı ve matematik formüllerinin açık-
lanmasında kullanılabileceğini keş-
fetmiş, bir okul kurarak şarkı söy-

leterek veya enstrüman çaldırarak 
öğrencilerin endişe, korku, üzüntü 
ve öfkeyle baş etmelerini sağlamaya 
çalışmıştır.

Rahatlama	 egzersizleri:	 Besteci, 
müzik araştırmacısı ve öğretmen 
Don Campbell, bu basit rahatlama 
egzersizini önermektedir: ‘(okyanu-
sun) uzun o’su veya (asya’nın)a’ sı 
3 dakika seslendirilebilir. A veya o 
sesini seslendirmek başlangıçta ki-
şiye kendini komik gibi hissettirse de 
ikinci dakikada sesin içine girecek 
ve üçüncü dakikada etkisini hissetti-
rerek rahatlama sağlayacaktır. 

Vızıldayarak	rahatlama: Öğrenci-
lerin sessiz bir ortama geçerek çe-
şitli sesler çıkarmaları istenebilir. Ör-
neğin mmmm veya zzzzzzzz sesini 
çıkarmak Ses terapistleri ses oluş-
turmaya ve çıkarmaya başladığında 
derin rahatlama sağlayacağını ve ilk 
adım olan zihnimizdeki daimi sesi 
susturacağını belirtmişlerdir.  

Şarkı	oluşturmak: Müzik öğretme-
ninden yardım alınarak öğrencilerin 
yas tepkileri hakkında şarkı yazma-
larına yardımcı olunabilir.  Kelimeler 
tanıdık bir melodiye uyarlanabilir 
veya öğrenciler kendi müziklerini bile 
oluşturabilir. Eğer şarkıları iyi ise ve 
sözleri uygunsa bunu okulda veya 
yerel medyada söylettirebilir.

Şarkı	kayıtları	almak: Herhangi bir 
travma ve kriz oluşmadan önce öğ-
rencilere kendilerini iyi hissettikleri, 
umut aşılayan şarkılar belirlenip ka-
yıt ettirilebilir. Öğrencilerin sevdikleri 
bu şarkılar kendilerine de söylettirilip 
kayıt edilebilir. Travma ve kriz du-
rumlarından sonra yas durumunda 
duygusal desteğe ihtiyaç duydukla-
rında daha önce kayıt edilen bu şar-
kılar dinlettirilebilir. 

Şarkı	sözlerini	tartışmak: Öğren-
ciler aynı şarkıyı tekrar tekrar dinle-
diklerinde şarkı sözlerinden önemli 
mesajlar alırlar.  Kendilerini iyi his-
settikleri ve umut, yaşama sevinci 
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aşılayan şarkıların sözlerini öğrenci-
lerle tartışmak da önerilen başka bir 
yöntemdir. 

Rahatlatıcı	 Fon	Müziği: Öğrenci-
lere rahatlatıcı bir müzik çalınabilir. 
Bunun için öğrencileri rahatlatan 
enstrümantal müzik parçalarının bu-
lunması gerekmektedir. 

Drama
Drama, çocuğu geliştiren ye-

tiştiren başlı başına bir eğitim alanı-
dır. Drama ile oyun iç içedir. Drama 
oyunun pek çok özelliğini barındırır. 
Drama; bireyler arasında dolaysız bir 
iletişim ve etkileşim sağlar. Drama 
bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tek-
niklerinden yararlanarak, geliştirerek 
canlandırmaktır. Drama ile çocukla-
rın yas sürecini sağlıklı geçirmelerine 
ve duygularını rahatça ifade etmele-
rine yardımcı olunabilir. 

Anma Aktiviteleri
Özellikleri	 listelemek:	 Yas yaşa-
yan  öğrenciler  travma ve dehşeti 
atlattıkları zaman ölen kişinin anıları 
hakkında konuşmak isteyebilir. Bu 
durumda tahtaya ölen kişinin pozi-
tif karakteristik özellikleri yazılabilir. 
Örneğin, adı hakkında 20 en iyi şey 
gibi… 

Hatıra	 kitabı	 oluşturmak:	 Sınıfa 
‘hatıra kitap’ yaptırabilir.  Örneğin, 
okulda bir ölüm olayı varsa; öğren-
cilerin şiirlerini, çizimlerini, fotoğ-
raflarını, kolajlarını, basılı çiçekleri-
ni, kişinin sevilen hatırasını, aileye 
başsağlığı dileklerini ve diğer uygun 
albümlerin içerikleri birleştirilip, ölen 
kişinin ailesine bu bitmiş çalışma 
gönderilebilir.

Balon	etkinliği:	Aralarından ayrılan 
kişi için uçan bir balonu onun adına 
gökyüzüne bırakma ve yükselişi ile 
birlikte ona veda etme gibi bir uğur-
lama töreni düzenlenebilir.

Hatıra	 kurdeleleri	 ve	 diğer	 de-
korasyon	 malzemeleri: Öğren-
cileriniz belki üzüntülerinin,  yasının 

sembollerini takmak isteyebilirler. 
Öğrencilerinize kıyafetlerine takma-
ları ve birliklerini ve acılarını gös-
termeleri için ‘anı kurdeleleri’ veya 
‘başka semboller’ takmaları sağla-
nabilir.

Web	 sitesi	 kurmak:	 Eğer okulda 
web sitesi varsa yaşananlarla ilgili 
bazı yazılar, bilgiler ve görseller koy-
mak için web sitelerinden yararlanı-
labilir. 

Doğaçlama	anma	törenleri: Öğ-
renciler yas durumunda belki ken-
di yaratıcılıklarını kullanarak, okul 
bahçesinde doğaçlama aktiviteler 
yapabilirler. Örneğin kaybedilen kişi 
için anısına sevdiği bir oyunu oy-
namak gibi. (Polland ve McCormi-
ck,1999).

Sonuç olarak, çocukların ileti-
şim kurma, kendilerini ifade etme ve 
etkileşim amaçlı olarak kullandıkları 
kaynaklar ve iletişim unsurları ruhsal 
sağaltım amaçlı olarak da kullanıla-
bilmektedir. Sözü edilen etkinlikler 
psikolojik açıdan tedavi edici özelli-
ğe sahip değildirler. Çocuk ve genç-
lerin duygularının anlaşılmasına ve 
kendilerinin yaşadıkları duyguların 
farkında olmalarına, psikolojik da-
nışman ya da öğretmenlerle iletişim 

kurmalarına ve etkileşimde bulun-
malarına, yas ve travma sürecini 
kolay atlatmalarına, varsa bitmemiş 
işlerini bitirmelerine yardımcı olan 
ve bireysel veya grupla psikolojik 
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilerin 
belirlenmesine yardımcı yöntemler-
dir. Yukarıda belirtilen etkinlikler yaş 
gruplarına göre yönergesi verilerek 
ve seçilerek kullanılabilir. Burada 
vurgulanması gereken en önemli 
nokta ise bu yöntemlerin intihar va-
kalarında kullanılmaması gerektiği-
dir, bu tür etkinlikler intiharı öğrenci 
gözünde cazip hale getirebilir ve 
özendirici olabilir.   
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Değerli okul psikolojik danışmanı, aşağıda, okul psikolojik danışmanlarının yapmış oldukları, sınıf rehberliği 
ile ilgili çalışmalara yönelik, çoğunluğu açık uçlu sorular vardır. Bu sorularla, okullarda yürütülen sınıf rehberliği ça-
lışmalarının ne durumda olduğu ile ilgili oluşan fikirlere bir katkı sağlamak amaçlanmıştır. Sizden kimlik bilgileriniz 
istenmemiştir. Lütfen bu soruları yanıtlayınız ve bülten editörüne ulaştırınız. Yanıtlarınız bültenin gelecek sayısında 
yayınlanacaktır. İşbirliğiniz için teşekkür ederim.

Ragıp Özyürek
Okul Psikolojik Danışmanı e-Bülteni Editörü
(e-posta: r.ozyurek@gmail.com)

- Bu soruları yanıtlarken, şu anda hangi okul düzey(ler)inde çalışıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleye-
bilirsiniz.)

(  ) Anaokulu, (  ) ilkokul, (X) ortaokul, (  ) lise

- Hangi üniversite mezunusunuz, eğitim düzeyiniz (lisans, yüksek lisans ve doktora) ve mezuniyet 
yılınız nedir? 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı-1996.

- Bir okul psikolojik danışmanı olarak (rehberlik öğretmeni kadrosunda) hangi düzeylerde, kaç yıl ça-
lıştınız?

Sekiz yıldır rehber öğretmen kadrosunda çalışmaktayım.

- Okulunuzda ortalama bir haftada, kaç saat sınıf rehberliği yapmaya zaman ayırıyorsunuz?
Ortalama 6 saat.

- Okulda sınıf rehberliği oturumlarınızın süresi ne kadar sürmektedir?
40 dk.

- Sınıf rehberliği etkinlikleri uyguluyor musunuz? Eğer uyguluyorsanız, hangi alan ya da konularla ilgili 
etkinlikleri uyguluyorsunuz?

Duyguları Tanıma ve İfade Etme Becerileri ile İletişim Becerileri 14 hafta, Benlik Saygısı Geliştirme 10 hafta, 
Verimli Ders Çalışma Becerileri 10 hafta, Kariyer Farkındalığı Geliştirme 10 hafta.

- Okuldaki çeşitli şubelere, sınıf rehberliği etkinliklerinden oluşan programlar uyguluyor musunuz? 
Eğer uyguluyorsanız, hangi sınıf rehberliği programlarını uygulamaktasınız? Varsa uyguladığınız sınıf reh-
berliği programlarının başlıklarına göre oturum sayıları nedir?

İkinci sınıflara 2. dönem duyguları tanıma ve ifade etme becerileri ile iletişim becerileri 14 hafta; 3.sınıflara 2. 
dönem benlik saygısı geliştirme 10 hafta; 3. sınıflara 1. dönem verimli ders çalışma becerileri 10 hafta; ve 4. sınıflara 
1. dönem kariyer farkındalığı geliştirme 10 hafta.

- Öğretmenler, öğrenciler ve aileler okulda hangi sınıf rehberliği programı konularının uygulanmasını 
istiyorlar? Bu konuda farkındalık geliştirmişler mi?

Daha çok verimli ders çalışma becerileri, duyguları tanıma ve ifade etme becerileri ile iletişim becerileri ve akran 
arabuluculuğu konularında çalışma talep ediyorlar.

a n k e t

ANKET - 1
Okul Psikolojik Danışmanlarının 

Yapmış Oldukları
Sınıf Rehberliği ile ilgili çalışmalar
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- Okulda sınıf rehberliği programları uygulanacak şubeleri nasıl belirliyorsunuz?
Bu yılın ikinci dönemine kadar çalıştığım okulda, bütün sınıflara ve yukarıdaki belirttiğim dönemlerde rutin 

çalıştım .Bu yılın ikinci dönemi başka bir ilkokula tayinim çıktı ve bu okulda öğretmenlerle görüşerek ve sınıfları göz-
lemleyerek, 1., 2., ve 3. sınıflara (4 şube) Duygular ve İletişim Becerileri, ayrıca bir tane 3. sınıf şubesine de Otizme 
Farkındalık Geliştirme ve Farklılıkları Kabul konularını içeren 7 haftalık bir sınıf rehberliği programını uygulamaya 
başladım.

- Okulunuzda sınıf rehberliği programları ya da sınıf rehberliği etkinlikleri uygulamanızı engelleyen 
etmenler var mı? Varsa, bunlar neler?

Hiçbir engel yok. İdare ve öğretmenler çok iyi işbirliği yapıyorlar. Elbette bunda ders ayarlama açısından ilkokul 
olması etken.

- Okulda haftada 30 saat çalıştığınıza göre, sınıf rehberliği programları ya da etkinliklerini uygulamaya, 
ne kadar ders saati ya da zaman ayrılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Okulun iş yüküne, öğrenci sayısına vb. etkenlere bağlı olarak değişmekle beraber, ortalama 6 saatin uygun 
olduğu görüşündeyim.

- Okulda yapmış olduğunuz sınıf rehberliği oturumlarının yoğunlaşmış olduğu belirli aylar var mı?
Eylül ve Haziran ayı dışında eğitim-öğretimin diğer aylarına yoğunlaşmakta.

- Sizce, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde çalışan bir psikolojik danışmanının hangi sınıf 
rehberliği programlarını tercih etmesi daha mantıklı olurdu? Ayrıca, haftada 30 saat çalıştığınıza göre, bu 
okul düzeylerine göre haftalık PDR programında sınıf rehberliği etkinlikleri için ayrılması gereken zamanlar 
farklı olabilir mi? 

Okullara göre bu zamanlar farklılık gösterebilir. Sanırım en fazla ilkokulda, sonra ortaokulda ayrılabilir. Lise 
deneyimim yok. İlkokulda, yukarıda belirtilen konulara ek olarak olumlu düşünme becerileri, problem çözme be-
cerileri, akran arabuluculuğu ve çeşitli felsefi konuları içeren konularda yaşam becerilerini ve farklı düşünmeyi des-
tekleyen konular olabilir. Örneğin, ölüm, liderler, özgürlük ve demokrasi, iyi ve kötü, haklar, korku ve cesaret, savaş 
ve barış gibi.

- Sizce bir okul psikolojik danışmanı okulda yaptığı sınıf rehberliği çalışmalarıyla ilgili bir program de-
ğerlendirme çalışması yapmalı mı? 

Yapmalı. Somutlaştırılmış veriler insanlara yapılan iş konusunda ikna edici bir bakış açısı kazandırıyor.

- Eklemek istediğiniz başka sorular varsa, ekleyebilirsiniz.
---

- Bu soruları yanıtlarken, şu anda hangi okul düzey(ler)inde çalışıyorsunuz? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz.)

(  ) Anaokulu, (X) ilkokul, (  ) ortaokul, (  ) lise

- Hangi üniversite mezunusunuz, eğitim düzeyiniz (lisans, yüksek lisans ve doktora) ve mezuniyet 
yılınız nedir? 

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık – 1997.

- Bir okul psikolojik danışmanı olarak (rehberlik öğretmeni kadrosunda) hangi düzeylerde, kaç yıl ça-
lıştınız?

İlkokul-Ortaokul 13; Lise-5.

- Okulunuzda ortalama bir haftada, kaç saat sınıf rehberliği yapmaya zaman ayırıyorsunuz?
5 Saat

ANKET - 2
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- Okulda sınıf rehberliği oturumlarınızın süresi ne kadar sürmektedir?
1 ders saati; 40 dk.

- Sınıf rehberliği etkinlikleri uyguluyor musunuz? Eğer uyguluyorsanız, hangi alan ya da konularla ilgili 
etkinlikleri uyguluyorsunuz?

İyi dokunma-kötü dokunma, beslenme ve temizlik alışkanlığı, kurallar-okula uyum, sınav kaygısı-TEOG bilgi-
lendirme, kariyer-hedef belirleme becerileri, zamanı planlama becerileri, duygulari tanima ve ifade etme becerileri, 
iletişim becerileri ve verimli çalışma becerileri.

- Okuldaki çeşitli şubelere, sınıf rehberliği etkinliklerinden oluşan programlar uyguluyor musunuz? 
Eğer uyguluyorsanız, hangi sınıf rehberliği programlarını uygulamaktasınız? Varsa uyguladığınız sınıf reh-
berliği programlarının başlıklarına göre oturum sayıları nedir?

Duyguları tanıma ve ifade etme becerileri, 5 oturum.
İletişim becerileri, 5 oturum.
Verimli çalışma becerileri, 5oturum.

- Öğretmenler, öğrenciler ve aileler okulda hangi sınıf rehberliği programı konularının uygulanmasını 
istiyorlar? Bu konuda farkındalık geliştirmişler mi? 

Hayır. 

- Okulda sınıf rehberliği programları uygulanacak şubeleri nasıl belirliyorsunuz?
Yaş düzeyi ve gelişimsel özellikler dikkate alınarak, her sınıf düzeyinde.

- Okulunuzda sınıf rehberliği programları ya da sınıf rehberliği etkinlikleri uygulamanızı engelleyen 
etmenler var mı? Varsa, bunlar neler? 

Hayır.

- Okulda haftada 30 saat çalıştığınıza göre, sınıf rehberliği programları ya da etkinliklerini uygulamaya, 
ne kadar ders saati ya da zaman ayrılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

En fazla 10 ders saati.

- Okulda yapmış olduğunuz sınıf rehberliği oturumlarının yoğunlaşmış olduğu belirli aylar var mı?
Evet. Birinci ve 2. dönemin ilk ayları.

- Sizce, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde çalışan bir psikolojik danışmanının hangi sınıf 
rehberliği programlarını tercih etmesi daha mantıklı olurdu? Ayrıca, haftada 30 saat çalıştığınıza göre, bu 
okul düzeylerine göre haftalık PDR programında sınıf rehberliği etkinlikleri için ayrılması gereken zamanlar 
farklı olabilir mi? 

İlkokul: Kurallar, duyguları tanıma ve ifade etme, iletişim becerileri, verimli ders çalışma becerileri, iyi dokun-
ma-kötü dokunma, beslenme ve temizlik alışkanlığı, sorun çözme ve zamanı planlama becerileri.

Ortaokul: Zamanı planlama becerileri, kariyer-meslek seçimi, iletişim becerileri, sorun çözme becerileri, öfke 
yönetimi becerileri, ergenlik dönemi ve sınav kaygısıyla başetme.

Lise: Sınav kaygısıyla başetme, kariyer gelişimi, verimli ders çalışma becerileri ve iletişim becerileri.
Uygulama saatleri farklı olabilmektedir. Örneğin; ilkokulda iletişim becerileri 5 saat ve ortaokulda 7 saat gibi.

- Sizce bir okul psikolojik danışmanı okulda yaptığı sınıf rehberliği çalışmalarıyla ilgili bir program de-
ğerlendirme çalışması yapmalı mı? 

Evet. Program sonunda öğretmene rapor, öğrencilerden sözlü ya da yazılı geribildirim alınması yararlı olmak-
tadır.

- Eklemek istediğiniz başka sorular varsa, ekleyebilirsiniz.
---

a n k e t
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